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VALDŽIA. Elta pranešė, kad valdžia 
paskyrė dar 27 pirmojo laipsnio valsty
bines pensijas. Žurnalistas R. Valatka 
klausia, už ką duodama tokia pensija? 
„Visuomenės veikėjais“ yra apibūdinami 
ir žurnalistas G. Iešmantas, už savo įsi
tikinimus išsėdėjęs gulage, ir žymi SS 
Kompartijos veikėja, ilgametė LTSR 
ministro pirmininko pavaduotoja L. 
Diržinskaitė-Piliušenko, abu gavę šias 
pensijas, nors tarp jų veiklos yra prara
ja. Pensijos paskirtos ir Medininkų 
gynėjui T. Šernui, stebuklu likusiam 
gyvu, ir poetu vadinamam V. Reimeriui, 
sovietinio gyvenimo būdo propaguoto
jui, knygose ir kasdieniame gyvenime 
šmeižusiam su okupacija nesitaik
stančius lietuvių emigrantus. R. Valat
ka, kurio pasisakymus aš čia parafraza
vau, toliau rašo: „Visuomenė pamažu 
pratinama prie minties, jog visai nesvar
bu, kurioj barikadų pusėj stovi žmogus 
lemtingais tautai ir valstybei momen
tais“.

Balandžio pradžioje pravestas 
apklausinėjimas parodė, kad mažiausiai 
pasitikima policija ir Seimu - tiktai 25 
proc. pasitiki. Vyriausybe pasitiki 29 , o 
prezidento tarnyba 30 procentų gyven
tojų. Bažnyčia pasitiki daugiausia - 79 
procentai. Ar pasikeis pasitikėjimas 
savivaldybėmis, kuriomis balandžio 
pradžioje pasitikėjo 26 procentai, paro
dys naujų savivaldybių veikla. Savi
valdybės išsirinko savo merus, kurių 38 
iš 56 yra Tėvynės sąjungos (konserva
torių) atstovai, 5 Krikščionių demokratų, 
3 Tautininkų, 2 Politinių kalinių. LDDP 
turi tik vieną merą - Visagine, kur dau
guma gyventojų yra rusai.

Vyriausybė ketina peržiūrėti „Val
stiečių laikraščio“ privatizavimo teisėtu
mą, nors tą teisėtumą jau patvirtino 
Aukščiausiasis Teismas. Laikraštį, kuris 
buvo valstybinis ir kompartijos, privati
zavo G. Vagnoriaus vyriausybė, pada
linant akcijas visoms žemdirbių orga
nizacijoms ir tokiu būdu LDDP visiškai 
prarado įtaką laikraštyje.

EKONOMIKA. Šiaulių miesto meras 
A Lankauskas pasirašė įsipareigojimą, 
kad paskola Zoknių aerouosto rekon
strukcijai bus grąžinta laiku. Lietuvai 
balandžio pabaigoje dar nebuvo pavykę 
rasti finansavimo šaltinių ir įnešti 15% 
to projekto vertės dalį - 4 mln. JAV 
dolerių. Atsakydamas į klausimą, kas 
būtų tuo atveju, jei iki numatyto laiko 
.ietuva nesurastų pinigų, A. Lankaus- 
as teigė, kad liktų dabartinė sutartis, 
k jos sąlygos pasikeistų ne Lietuvai 
audinga kryptimi.
Seimo frakcijų vadovai, kartu su pre- 
identu A. Brazausku, svarstė galimybę 

pakeisti Konstitucijos 47 straipsnį ir leis
ti užsieniečiamsįsigytiLietuvoježemės. 
Svarstyme nedalyvavo didžiausių opo
zicijos frakcijų - Tėvynės sąjungos ir 

Krikščionių demokratųpartijosvadovai. 
Opozicija nedalyvavo nepritardama 
LDDP siūlomo pakeitimo varijanto, ku
riame žemę įsigyti būtų galima ne tiktai 
užsieniečiams, bet ir bendrovėms (buv. 
kolūkiams). Norint pakeisti konstituci
ją, reikia 2/3 Seimo narių balsų.

Prezidentas A. Brazauskas, kalbėda
mas per Lietuvos televiziją, pažymėjo: 
„Kontrabanda alkoholiniais gėrimais, 
spiritu, rūkalais bei naftos produktais 
šiuo metu yra viena didžiausių prob
lemų mūsų šalyje“. Vilniaus universa
linės parduotuvės generalinė, direktorė 
mato ir kitokias problemas, apskaičia
vusi, kad permetus Vyriausybėrišleidžia 
daugiau kaip 2000 juos liečiančių nuta
rimų ir paaiškinamųjų dokumentų, o 
metai turi tik 365 dienas.

Nors Lietuvos vyriausybė yra paskel
busi turizmą pirmenybę turinčia ūkio 
šaka, turizmui vystyti ir propaguoti nei 
1993, nei 94 ir 95 metais iš valstybės 
biudžeto nebuvo skirta nė vieno lito, 
pasak buvusio Valstybinės turizmo 
tarnybos vadovo S. Endriuškos. Turiz
mo firmų susivienijimas kreipėsi į Vy
riausybę siūlydami peržiūrėti nutarimą 
dėl pridėtinės vertės 18 proc. mokesčio 
firmoms aptarnaujančioms turistus, 
atvykstančius į Lietuvą iš užsienio. Yra 
bijoma, kad jeigu Vyriausybė neatsi
žvelgs į šį ir keletą kitų pasiūlymų, tu
rizmas Lietuvoje bus pasmerktas žlugti.

ATSIPRAŠYMAI. Atrodo, kad at
siprašymai įeina į madą. Lietuvos amba
sadorius Londone R. Rajeckas Lietuvos 
Prezidento ir savo vardu atsiprašė 
Didžiosios Britanijos lietuvių bendruo
menės, kad per 5 metus Lietuva 
nesugebėjo išspręsti užsienio lietuvių 
pilietybės problemos. R. Valatka „Lietu
vos ryte“ kritiškai žvelgdamas į valdžios 
veiklą, prisimena, kad 1991-ųjų rudenį 
buvo norima įvesti „desovietizacijos“ 
įstatymą, kuriuo komunistų partijos ir 
KGB aukštesnio lygio veikėjai būtų atri
boti nuo valstybinės veiklos penkeriems 
metams. R. Valatka rašo: „Balsuojant 
dėl to Aukščiausiojoj Taryboj LDDP 
išgelbėjo liberalai, socialdemokratai ir 
centristai, idealistiškai kovodami už 
demokratijos principus. Likimo ironija - 
taip buvo apgintas aštuonkojis, kuris- 
dabar pats jau kelia grėsmę krašto 
plėtotei. Kadangi R. Valatka pats tuo 
metu buvo liberalas Aukščiausiojoj Tary
boj, manau, kad tokį jo pasisakymą gali
ma suprasti irgi beveik kaip atsiprašymą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS. Prokuroras A. 
Pėstininkas pranešė, kad patikrinus 
naujai gautus dokumentus, A. Lileikiui 
keliama byla kaip tariamam karo 
nusikaltėliui......Jau 2 metai Lenkijoje
neišleista nė vieno lietuviško vadovėlio, 
tuo tarpu Lietuvoje lenkiški vadovėliai 
leidžiami nuolat.... Pasaulinės sveika
tos apsaugos organizacijos direktorius J.

kad Baltijos šalių gyventojų sveikata 
nėra gera, todėl lietuvių berniukai gy
vens 12 metų trumpiau nei jų 
bendraamžiai Vakarų Europoje. Anot jo, 
dėl trumpėjančios gyvenimo trukmės 
kalta ne šalies gydymo sistema ir gydy
tojai, o žmonių gyvenimo būdas......Lie
tuvos laivininkystė dar vis priklauso 
SSRS - tokią išvadą būtų galima pa
daryti iš adreso ant voko šių metų vasa
rio mėnesį: Lithuanian Shipping Com
pany, 24 UI. Yuliusa Yanonisa, Klaipė

Iš Eltos pranešinių
LIETUVOJE LANKĖSI (ŽYMUS JAV 

POLITOLOGAS
Zbignievo Bžezinskio nuomone, Euro

pos stabilumas ir saugumas nemaža 
dalimi priklausys nuo įvykių raidos 
Ukrainoje. Šiai valstybei, kurios 
nepriklausomybės išsaugojimu neabejo
jąs, Zbignievas Bžezinskis skiria didelį 
vaidmenį senajame žemyne. Tai jis sakė 
pokalbyje su Respublikos Prezidentu 
Algirdu Brazausku.

Įžymų politologą Zbignievą Bžezinskį, 
Džordžtauno (JAV) universiteto Strate
ginių ir tarptautinių tyrimo centro ben
dradarbį, Algirdas Brazauskas priėmė 
pirmadienį. Praėjusį savaitgalį Zbignie- 
'vas Bžezinskis dalyvavo Vilniuje vyku
sioje tarptautinėje konferencijoje „Iš 
komunizmo į demokratiją: Lenkijos ir 
Lietuvos patirtis“.

Zbignievas Bžezinskis konferencijoje 
ir vėliau pokalbyje su Algirdu Brazaus
ku sakė, kad Baltijos valstybių neprik
lausomybei šiuo metu negręsia joks pa
vojus. Rusija praktiškai prarado ga
limybes atkurti savo buvusią imperiją. 
Lietuva, Latvija ir Estija, jo nuomone, 
neturėtų erzinti Rusijos smulkiomis pre
tenzijomis. Baltijos valstybės, sakė Zbig
nievas Bžezinskis, turėtų daugiau 
dėmesio skirti santarvei su Rusija.

Zbignievas Bžezinskis apgailestavo, 
kad JAV administracija mažai domisi 
Baltarusijos politiniu ir ekonominiu gy
venimu. Jo nuomone, šis regionas taip 
pat labai svarbus postkomunistinių 

me autorius Seimo narys L. Alesionka 
paneigė, kad rūkyti bus galima irgi tik 
nuo 11 valandos Kodėl tas Šleževičius 
kalba vieną ir tą patį: mūsų gyvenimas 
gerėja, mūsų gyvenimas stabilizavosi? - 
Jis žino, ką kalba. Juknesako, kad gerėja 
jūsų gyvenimas.

Gabrielius Žemlcainis
Žinių šaltiniai: Lietuvos aidas, Lietu

vos rytas, Respublika, ELTA, L.E.R., 
BNS, VPP. 1995.5.5 

kraštų raidoje. Zbignievas Bžezinskis 
neatmetė Baltarusijos ir Rusijos susi
jungimo galimybės. Jeigu tai įvyktų, sakė 
jis, Lietuvos ir Lenkijos geopolitinė 
padėtis būtų labai sudėtinga.

Tačiau Zbignievas Bžezinskis sakė 
neabejojąs, kad atkurti imperiją tose ri
bose, kuriose ji buvo iki 1991 metų, 
tikimybės nėra. Jeigu ji ir atsirastų, būtų 
gerokai mažesnė ir, jo nuomone, joje 
tikrai niekada nebus Baltijos valstybės.

LIETUVOS UŽSIENIO SKOLA - JAU 185 
MILIJONAI DOLERIŲ

Lietuvos valstybė ir jos ūkio subjektai 
, gavę Lietuvos Vyriausybės: garantijas, 
per 1991-1994 metus yra sudarę sutar
čių užsienio paskoloms gauti už daugiau 
kaip 960 milijonų JAV dolerių. Iki šių 
metų sausio 1 dienos jų gauta beveik 520 
milijonų dolerių, o panaudota 502,8 mil
ijono. Valstybės skola, Finansų minis
terijos duomenimis, metų pradžioje 
sudarė 485,4 milijono JAV dolerių.

Apie 40 procentų visų užsienio paskolų . 
buvo skirta kurui ir kitiems energetini
ams resursams papildyti ir įsiskolinimui 
už dujas padengti. 26 procentai - inves
ticiniams projektams finansuoti. Kitos 
paskolos - nacionalinės valiutos stabili
zavimui, žemės ūkiui.
Pagal skirtų paskolų dydį daugiausia 

paskolų Lietuvos valstybei yra skyręs 
Tarptautinis valiutos fondas. - 46,8 pro
cento visų paskolų sumos. Antroji pagal 
dydį - Europos Sąjungos paskola -14,8 
procento. ELTA, 1995.05.04
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Svečias iš Švedijos Sydnėjuje į
Pas Australijos lietuvius atvyksta nemažai 

svečių iš kitų kraštų. Į Sydnėjų pas Algį 
Kapočių atvyko jo vyresnis brolis Juozas iš 
Švedijos. Iš praeities žinome, kad Švedijos 

vyriausybė pirmoji pripažino Baltijos šalių 
okupacijąSovietinei Rusijai. Taippatžiaiome, 
kad pasibaigus karui išdavė nemažai lietuvių 
karių, pakliuvusių į vokiečių ka-riuomeuę, 
rusams.

Svečias Juozas Kapočius sutiko atsakyti į 
keletą klausinių apie gyvenimą Švedijoje.

- Kaip atsiradote Švedijoje?
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Svečias iš Švedijos - Juozas Kapočius (iš dešinės) - su broliu Algiu 
Rookwoodo lietuvių kapinėse. j

- Tai ilga istorij a. Antrą kartą artėjant 
bolševikų armijai, kuri jau buvo pasieku
si Kaišiadoris, 1944 metais mes, visi trys 
broliai, atsiliepėme į šaukimą stoti į Lie
tuvos kariuomenę ginti Lietuvos. Atėjus 
į susirinkimo punktą, mus perėmė vo- • 
kiečiai. Nuvežę į Tauragę ir apvilkę 
Luftvvafės uniforma iš vežė į Wittenbergą 
prie aerodromo darbų. Jokių ginklų 
mums nedavė. IštenperDancigąnuvežė 
į Suomiją. Suomijai kapituliavus, mus 
varė į Šiaurinę Suomiją. Po vienos die
nos žygio naktį mes -17 vyrų pabėgome. 
Perėję Laplandijos pelkes ir upelius, lai
mingai pasiekėme Švediją.

- Įdomu, kaip švedai jus sutiko?
- Mes buvome nusidrąskę vokiškus 

ženklus ir palikę tik lietuvišką skydelį 
ant rankovės. Švedai mus sutiko 
draugiškai, kaip civilius, pabėgusius nuo 
vokiečių. Patikrinę, ar netarnavome SS, 
išdavė senoviškus kostiumus ir po 
kaminkrėčio skrybėlę. Suteikė azyliaus 
teises. Po to iokio priverstina deportacija 
mums negrėsė.
- Kaip pradėjote gyvenimą Švedijoje?
- Buvome jauni vyrai. Pramokę švedų 

kalbos susidraugavome su švedaitėmis. 
Buvo ten kažkur ir viena lietuvaitė, bet 
aš vedžiau draugišką švedaitę, užaugi
nome dukrą, kuri dabar jau mokytoja. 
Mano žmona mėgo lietuvius, tad buvo 
progos palaikyti ryšius su kitais lietu
viais, pasisvečiuoti vieniems pas kitus.

- Ar žmona dar gyva?
- Taip, bet apsirgo alzhymers liga ir

„MP“ Nr 18-me (pažymėtame nr. 17-tu) 
įsisukus „barsukui“, atsirado šios klaidos:

Psl. 1 (Lietuvos įvykių apžvalga) 3-je 
skiltyje 21 eil. iš viršaus vietoje 1990 m. 
balandžio mėn., turi būti 1996 balandžio 
mėn. Toje pačioje skiltyje 18 eil. iš apačios 
vietoje rusų krovininiai sraigtasparniai, turi 
būti rusų koviniai sraigtasparniai. 4-je 
skiltyje 28 eil. iš apačios vietoje balandžio 29 
turi būti balandžio 28. 

„Mūsų Pastogė“ Nr.19 1995.5.15. psl 2

teko ją patalpinti į slaugos namus. Ki- | 
taipnegalėčiauniekurišeitiarišvažiuoti. * 
Švedijoje priskaičiuojama arti šimto į 
tūkstančių žmonių sergančių šia liga, 'j

- Jau esate pensijoje. Koks Švedijoje sočia-1
linis aprūpinimas? į
- Veikia taškų sistema. Pavyzdžiui, |

išdirbęs 30 metų gauni pačią aukščiausią j 
pensiją. Ją moka kas mėnesį. Pensija ! 
susidaro iš įvairių fondų - apie 12 | 
tūkstančių kronų. Pragyvenimas pas ‘
mus žymiai brangesnis negu Australįjo-1

s ųs uesuies; - uiuuu ruįį.u - 

Nuotrauka Onutės Kapoeienės Į

je. Jūs čia gyvenate kaip rojuje. Turite | 
vaisių ir daržovių ištisus metus ir pigiai, j
- Australijoje vyrui išėjus į pensiją, žmona Į 

gauna tą pačią pensiją, nežiūrint jos amžiaus. | 
Kaip yra Švedijoje?
- Švedijoje mano žmona gauna ne-1 

didelę pensiją - tris tūkstančius du šim- ? 
tus kronų, už tai kad prižiūrėjo savo j 
motiną, o vėliau augino dukterį.
- Ar galite palyginti maisto produktų kain

as?
- Imant vidurkį, reikia skaičiuoti, kad 

Švedijoje viskas kainuoja dvigubai dau
giau negu Australijoje. Dabar kainos dar 
pakilo, ŠvedijaiįstojusįEuroposSąjungą.

- Kokiame stovyje Švedijos žemės ūkis?
- Švedų ūkiai dideli su modernia tech

nika. Paskutiniu metu atsirado 
suvaržymų dėl javų auginimo kiekio. 
Todėl paliekama neapsėtų laukų. Kiek 
suprantu, vyriausybė už neapsėtus 
laukus moka nominalią sumą.

- Kokios darbo sąlygos fabrikuose?
- Dirbame 40 valandų savaitėje. Už 

viršvalandžius moka 50% viršaus.
- Ar yra įmanoma įsigyti nuosavą namą?
-Vidutinis namas kainuoja apie pusę 

milijono kronų. Jeigu šeimoje dirba 
abudu, tai įmanoma, ber už jį moka 50 
metų. Būna atvejų, kai tėvams mirus, 
namą baigia išmokėti vaikai. Dauguma 
darbininkų gyvena valdiškuose, taip 
vadinamuose komunaliniuose, butuose.

- Supratau, kad Australija jums patinka. Ar 
nenorėtumėte čia persikelti?

Psl. 2,1-je skiltyje 16 eil. iš viršaus vietoje 
pakelti vartojamos elektros energijos kainą 
nuo 19 iki 20 centų, turi būti pakelti vartoja
mos elektros energijos kainą nuo 18 iki 20 
centų. Toje pačioje skiltyje 31 eil. vietoje 19 
litų priemokos, turi būti 10 litų priemokos 
(kalbama apie pensijas).

Psl. 7, užuojautų skyrelyje susidarė klaidų 
septintoje užuojautoje, todėl ją šiame nume- 
lyje spausdiname iš naujo.

Autorius ir paliestuosius atsiprašome.
Red.

TRUMPAI
IŠ VISUR

♦ Po teroristinio sprogimo Oklahomo- 
je, kuriam atrodo bent tinkamą dirvą 
paruošė kraštutinių pažiūrų JAV 
privačios ginkluotos organizacijos, 
Australijos federalinė policija atkreipė 
dėmesį į panašių organizacijų veiklą 
Australijoje. Pravedus kratas pas eilę 
civilių Gynybos ministerijos tarnau
tojų, rasta daug nelegalių ginklų bei 
prieš Jungtines Tautas ir Australijos 
vyriausybę nukreiptos kurstančios 
literatūros.

♦ Per antrą rinkimų ratą Prancūzijos 
prezidentu išrinktas dešiniųjųpažiūrų 
Jacques Chirac, Paryžiaus burmistras 
ir buvęs ministras pirmininkas. Jis 
įveikė socialistą Lionei Jaspin, o pir
majame rate ir dabartinį ministrą 
pirmininką Edouard Balladur. Aus- 
tralųpohtikaibūkštauja,kadJ. Chirac 
vadovaujama Prancūzija gali atnau
jinti branduolinių ginklų bandymus 
Pacifiko salose. Juos buvo sustabdęs 
ligšiolinis prezidentas Franęois Miter- 
rand.

♦ Visą savaitę prieš gegužės 9d. iškil
mes Maskvoje rusų karo aviacija in
tensyviai bombardavo bei raketomis 
apšaudė čečėnų ginamas vietoves tiek 
rytų, tiek vakarų Čečėnijoje. Čečėnams 
pasisekė pašauti vieną rusų lėktuvą. 
Jie taip pat vedė aktyvias partizanines 
kovas rusų užimtoje Čečėnijos dalyje, 
net sunaikindami keletą rusų karinių 
postų Grozny mieste.

♦ Nežiūrint opozicijos partijų protes
to, Rusijos prezidentas Boris Jelcinas 
pasirašė Dūmos priimtą įstatymą, 
prailginantį karo prievolę Rusijojenuo 
ikšiolinių 18 mėnesių iki dvejų metų.

- Žinoma, jeigu būčiau jaunesnis. Gy
venate, kaip danguje. Skanumas ir gau
sumas vaisių, kiek nori ir nebrangiai. 
Gal tik pasigesčiau besikeičiančių metų 
laikų. Pas jus čia nesibaigia vasara.

- Supratau, kad gyvenate provincijos mies
telyje 150 km nuo Stokholmo. Ar ten yra ir

daugiau lietuvių?

NUSUSINTA KALBA
Juozas Šiupšinskas

„Tik, žiūrėk, nekenk!“ „Negerink, 
jeigu nereikia...“ Tokie patarimai 
pravartus ne tik gydytojams, bet ir 
vertėjams bei stilistams, dirbantiems 
redakcijose, leidyklose, reklamos 
agentūrose.

Štai, žiūriu, laikraštyje „Medikų 
žinios“ straipsnio, Ar kibsime į karvės 
uodegą?“ pabaigoje redakcijos pa
staba: „Kalba netaisyta“, lyg men
kinant autorės, garsios publicistės, 
gydytojos Filomenos Taunytės 
sugebėjimą rašyti.

Vaikeliai mano mieli! Filomena 
Taunytė rašė gražius straipsnius, kai 
jūs dar barzdytės ant stalo ne- 
užkeldavote. „Literatūra ir menas“, 
„Gimtasis kraštas“, „Švyturys“, 
,Moteris“ ir kiti aukštos kultūros 
leidiniai skelbė F. Taunytės pub
licistiką - ir meninę, ir humoristinę, 
ir faktografinę. O jeigu kalbinės 
klausos neturįs stilistas jos kū
riniuose pašeimininkautų, jis tik 
prasikeiktų nusiplūkęs, nes Tau

'?“ ■ :: aSaKssW į
♦ Gegužės pirmomis dienomis Kr® 

jos karinės pajėgos likvidavo gi 
kylį Kroatijos teritorijoje, serbus 
paratistų 1991m. užimtą Vakaris 
Slovėniją. Kroatai užėmė svari' 
Okconi miestą, atstatė ryšį suk 
veik atkirsta rytine Kroatija, a: 
gaudami pagrindinio plento beigelt 
žinkelio ruožus. Į kroatų ranka: 
pateko apie 1200 karo belaisvių. ;

♦ Kroatams puolant serbų separa | 
ristus Vakarinėje Slovėnijoje, Šert j 
,,Krajinos respublikos“ kariai rakė 
tomis apšaudė Kroatijos sostio ■ 
ZagrebąbeiKarlovacirPakrecmies 1 
tus, pridarydami daugmaterialiri 
nuostolių ir užmušdami 5 žmones 
sužeisdami virš 140. Sužeistam dat 
giau kaip 20 Vienos Dunojaus bale ■ 
to šokėjų, tuo metu repetavusių I 
apgriauta vaikų ligoninė Zagrebe,j

♦ Vokietijos kancleris H. Kohl dalyve ; 
vo gegužės 7d. iškilmėse Londone 
minint 50 metų sukaktį nuo abjanį 
pergalės prieš trečiąjį Reichą.

♦ Bosnijos serbų tankas apšauti Į 
britų Jungtinių Tautų karinę baze 
Maglaj, Šiaurinėje Bosnijoj^ 
sužeisdamas 6 britų kareivius. M 
ai atsišaudė, panaudodami pat 
ranką bei prieštankines raketas 
Serbai apšaudė ir Sarajevo ap
saugotą zoną bei pakartotinai puolė 
Bihac sritį šiaurės rytų Bosnijoje.

♦ Apie 400 Khmer Rouge sukilėlių
remiami 5 tankų, staigiu puoliui 
užėmė Treng miestą Kambodijaje 
Vyriausybės pranešimu, jos kari
uomenė apsupo šiuos sukilėlius it 
neleidžia jiems išsiveržti iš Treng 
srities. *

- Mūsų miestelyje gyvena penki lietu
viai. Vietovė prie įlankos, tad į Lietuvą 
galime plaukti laivu.
- Dėkoju svečiui iš Švedijos už pasidalįjžų 

mintimis. Linkiu pasidžiaugti Australija ir 
brolio Algio šeima, o sugrįžus nepamiršti 
Australijos lietuvių.

Kalbėjosi Antanas KraniHiin

nytės sakiniai jam labai priešintų
si. Bet po to dingtų gydytojos 
Filomenos specifinis „filomenišku- 
mas“, liktų ne autoriaus straipsnis, 
bet nugenėtas telefono stulpas. 0 
kiek laikraščiuose tokių stulpų...

Įsivaizduoju, kiek turi grumtis su 
stilistais poetas Mykolas Kar-I 
čiauskas arba žiniuonė biologė 
Rugenij a Šimkūnaitė, koljųkūriniai, 
lietuvių kalbos šedevriukai, laikraš
tyje pamato saulės šviesą.

Tad ko publicistai iš stilistų nori! 
Pavyzdžiui, jeigu parašyta, kad 
„galva kvaišta“, tai tegul netaiso į 
„galva svaigsta“, kad „vaikinas 
prasisiekęs“ netaisytų į „praturtėjęs“ 
„Svambias kviečių varpas“ man 
kažkodėl visada taiso į „stambias 
varpas“.

O tie patys „stilistai, lituanistai“ 
visai nesielvartauja, kad jų tvar
komuose leidiniuose, radijo ir 
televizijos reklamoje jau ir karvės, 
ir kiaulės, ir kalės, ir kumelės tik 

-gimdo. Nesiveršiuoja, neapsi- 
paršiuoja, neatsiveda šuniukų, bet

Nukelta į 3 psl.
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Bendruomenės darbų baruose
/ ATVELYKIO GEGUŽINĖ ADELAIDĖJE 

LIETUVIŠKI PAPROČIAI

MOTIAOS DIIAA SYDNĖJUJE

Cesijų, susidraugauja. Tačiau, kas riša

skirtingų vienas nuo kito? Negi vienin
telė priežastis, kad jie yra kilę iš to paties 
Žemės kampelio? Be abejo, kad ne. Tai

S Stebint gyvenimo eigą mus ne kartą 
nust nustebina faktas, kad nežiūrint įvairaus 
bud būdo savybių, tam tikros žmonių grupės 
bus buriasi, stengiasi prisilaikyti viena ki
tos.' tos. Kad šeimos nariai palaiko glaudžius 

ryši ryšius - nestebėtina, nes juos riša krau
jas^ jas; tai tų pačių tėvų išaugintos atžalos. 

Nen tšsmostabu taip pat, kad ir svetimi, 
trau traukiami panašių idėjų, pomėgių, pro- 
fesi
tuk tūkstančius, net milijonus žmonių visai 
ski
tek 
žer 
m® mūsų protėvių giliai įleistos šaknys į 
žem iemės lopinėlį - Lietuvą, tai mūsų tau
tos i tos išgyveriti vargai ir kančios, atsiekti 
lain? laimėjimai - jie riša ir traukia mus 
viel vieną prie kito, jie jungia mus į 
vien vieną tautą. Jie ir per šimtmečius išau
gusi gusios tradicijos bei papročiai, kuriuos 
me| mes branginame ir stengiamės išlaikyti 
gyj gyvendami toli nuo savo tėvų žemės. Su 
laif laiku žmonės keičiasi. Paveikti naujos 
aplį aplinkos įgyja naujų būdo savybių, su
ktų kuria ir naujus papročius,- tačiau pras
mių. mingiausiomis palieka senos tradicijos, 
neš. nes jos mums yra . mieliausios, 
graz gražiausios. Jos yra lietuviškos. O, kaip 
mes mes nustembame, kai svetimtaučiai jas 
pam pamatę žavisi ir stengiasi pritaikyti savo 
šver šventėm, savo gyvenimui!

N Neseniai pasibaigė Velykų šventės, 
kur kuriosšaliareliginėšmanifestacijos,davė 
pro; progos atnaujinti tokias senas tradici
jas^ jas, kaip kiaušinių marginimas, rideni
mas mastei kiti šventiniai žaidimai. Mar
gučiu gučių marginimas yra paplitęs po visą 
paša y«lį, bet paimkime margučių rideni
mą/ ną ir čia susitiksime su sena lietuviška 
tra| tradicija, kurią, deja, nebe daug lietu- 
višt viškų šeimų bepalaiko.

Al ALB Adelaidės valdyba, turėdama 
omeomeny, kad įvairių tradicijų palaikymas 
suaė suartinažmones, taigi ir bendruomenes, 
sunsuniošė Atvelykio gegužinę, su visomis 
jos ,ps linksmybėmis: margučių premi- 
javi javiniu vaikams ir suaugusiems, jų ride- 
ninl rimu, žaidimais, sportu ir t.t. Atvelykio 
dienfeų į netolimą parką atgaivinti senų 
trm tradicijų ir draugiškai praleisti 
lail laiko susirinko netoli šimto tautiečių. 
Gratoins būrys. Pasistiprinus ir 
pasi pasiimonėjus, po „ilgos“ 2-3 km kelionės,' 
pral prasidėjo margučių premijavimas. Trijų 
žmo žmonių komisija, sudaryta iš gegužinės 
daį dalyvių, ilgai apžiūrinėjo velykinį meną 
ir pir pagaliau išrinko gražiausius mar-

Nususinta kalba
Atkelta iš 2 psl.
būtent - gimdo. O kuo blogesnės 
■®\ss! Greit ir jos gimdys kiauši
nius. Reklamos šunų niekas ne
lakina, nešeria, tik maitina. Nors 
visi priklausome žinduolių klasei, 
bet naujagimių kūdikių dabar jau 
jokia mama nežindina, tik maitina. 
Oirpaaugusio vaiko su šaukšteliu

Ai 
bū 
viš 
nil 
lak 
vis ' 
bet 
jok 
Oi 
jarį vėlgi nevalgydina, bet tik
mai maitina.

VĮ Visur šunų, kačių, papūgėlių ir 
kantarėliųmaistas! Nėra ėdalo, jovalo, 
lesafealo, lakalo, pašaro. Jau visi žmonės 
parrpaiiršogalvą trinkti, veidą praustis, 
ranhnkas, kojas mazgotis, baltinius

Premijavimo komisija - V. Opulskis, 

A. Dainienė ir K. Dundienė (sėdi)

gučius, kurių savininkai buvo apdova
noti šokoladinėmis premijomis. Gaila, 
kad ne visi gegužinės dalyviai buvo pa
siruošę šiam nepaprastam įvykiui ir 
neatsinešė margučių, tačiau valdyba tiki
si, kad sekančiais metais bus daugiau ir 
margučių ir žmonių, nes susidomėjimas- 
buvo didelis.

Netrukus specialiai paruoštoje aikšte- 
lėjeprasidėjomargučiųridenimas.Malo- 
nu buvo stebėti, kaip suaugę ir maži ko
ne „per kilometrą“ nusitiesusioje eilėje 
laukė, kol galės išmėginti savo gabumus, 
daugelis pirmą sykį savo gyvenime.

Kitoje aikštelėje jaunimas žaidė tink
linį bei kitus sportinius žaidimus - tai 

mūsų sporto klubo „Vytis“ pumininkės 
Irenos Petkūnaitės ir skautų vadovo An 
tano Pociaus nuopelnas. -

Kas nenorėjo ar negalėjo prisidėti prie 
žaidimų, vaišinosi, šnekučiavosi ir 
džiaugėsi galėdami pabendrauti su se
nais pažįstamais. Taip po giedriu rudens 
dangumi, Apylinkės valdybos suruošta 
pirmoji Atvelykio gegužinė Adelaidėje 
subūrė mažus, jaunus ir nevisai jaunus 
į bendrą lietuvišką šeimą.

Stenkimės visi palaikyti ir išlaikyti 
savas tradicijas, nežiūrint kur 
begyventumėm, kad jaunosios kartos 
galėtų jas pasisavinti ir tęsti dar daug 
daug metų.

Janina Vabolienė

skalbti, skalauti. Viską tik plauna: 
bulves, langus, kojas, rankas, galvas, 
marškinius, pinigus, net ir sme
genis.

V alstybinės kalbos susinimo metai 
pergalingai žygiuoja per Lietuvą!

(„Diena“ 1995.01.21)

AUKOS PASTOGEI“

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!

Mrs. S. Gintalienė NSW $ 10
C. Protienė NSW $5
Irena Vilnonytė-Grant TAS. $ 100
J. Balčiūnas VIC.- $ 15
V. Bosikis VIC. $ 5
A. Savickis VIC. $ 15
F. Garnys WA $ 5

lieti.

Gegužės 3d. pagal lietuviškas tradi
cijas buvo paminėta Motinos diena. Kun. 
P. Martūzas atlaikė šv. mišias už moti
nas. Pamaldose dalyvavo savaitgalio 
mokyklos vaikučiai su mokytoja Jad
vyga Masiokiene. Giedojo „Dainos“ cho
ristai, vargonais palydėjo A. Kramilius. 
Sydnėjaus Ketvertukas Marijos garbei 
pagiedojo naują giesmę, gautą iš Lietu
vos „Marija, skaisčiausia Marija“.

Po pamaldų šv. Joachimo parapijos 
salėje Lidcombe savaitgalio mokyklos 
tėvų komitetas suruošė minėjimą- 
koncertėlį, kurio programą išpildė patys 
mokinukai, vadovaujami energingosios 
savo mokytojos. Koncertėlio pabaigai 
Sydnėjaus KETVERTUKAS (A. Savic

SIBIRO TREMTINIU SUGKĮZIMO VAJUS
Atsiliepdama į atsišaukimą spaudoje 

irkreipimąsiįAustralijoslietuviuspadėti 
suremontuoti 83 kambarių pasta
tą Vilniuje, kuriame galėtų bent laikinai 
prisiglausti sugrįžę iš Sibiro tremtiniai, 
ALB Sydnėjaus apsiėmė rinkti aukas 
šių namų remontui.

Kadišvengus duplikacįjų ir komplikac
ijų skelbiant aukotojų pavardes, būtų 
praktiškiausia, jei šį darbą atliktų ir 
kontroliuotų bendruomenės vadovybė.

Apylinkės valdyba, aišku, bus dėkinga 
visiems aukotojams, kurie savo auką 
neš tiesiai į TALKĄ.

Sydnėjuje Apylinkės valdybai šiame 
reikale talkinti sutiko Bronius Stašionis, 
Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas. 
Pranešame bendruomenės nariams, ku
riems yra nepatogu aukas nešti tiesiai į

SYDNĖJAUS LIETUVIU SODYBOJE
*Kovo mėnesį sunkiai susirgo sodybos 
gyventojas Vladas Račkauskas. Pa
tikrinus gydytojams, pasirodė besąs 
įsisenėjęs vėžys. Vladas buvo pagrin
dinis sodybos darbininkas - tvirtuolis 
ir niekad nepavargstantis dainininkas. 
Šiuo metu yra slaugomas bičiulių 
Mėlynuosiuose kalnuose.

(Paskutinėmis žiniomis gegužio 26d. Vla
das išskrenda į Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui).

*Kovo 16 d. NSW-se vyko rinkimai į 
valstijos parlamentą ir t.t. Kad sody- 
biečių nevargintų, pas juos kovo 14 d. 
atvyko balsavimo „brigada“, įsikūrė so
dybos salėje ir čia buvo atiduoti balsai 
„už geriausiuosius“. 

SKAUDI SUKAKTIS
1993 m. balandžio 14d. sunkios ligos jamskaudųpamokslą,kąPrelatasturėtų 

Iškamuotas paliko našlaičiais Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenę, 40 metų ištiki
mai jai tarnavęs prelatas Petras Butkus.
Tai jau dveji metai, kai nebegirdime Jo 
dainų, giesmių, paguodos žodžių 
nelaimėse.

Nors velionis prelatas pasirūpino gau
ti sklypą Kapuose lietuvių bendruome
nei, bet apsirgęs susilaukė labai skaudžių 
laiškų, kaltinančių jį tingėjimu ir t.t. Tai 
nėra paslaptis. Tie, kas ką nors dirbame, 
gerai žinome, kad ačiū ne visi randa 'laiškus.Tarpjųradauirtąbiaurųlaišką. 
reikalą pasakyti. Prelatas, pajutęs šias Kadangi mirties metinės išpuolė Ve- 
nuotaikaspakeitėitestamentą ir įpareigojo lykose, tai šv, mišias Prelato atminimui 
vykdytojus jo palaikus parvežti namo į 
Nemakščius Lietuvoje. Didžiąjądalį savo 
turto palikonaujosNemakščių bažnyčios 
statybai. Jau. gulėdamas mirties patale 
ligoninėje prelatas Petras gavo skaudų 
laišką iš tūlo parapijiečio, kuris išpylė

kienė, J. Masiokiene, P. Andriukaitis ir 
A, Kramilius) motinų garbei padainavo 
„Tenai už šilo“ ir „Senelio armonika“. 
Akordeonais pritarė A Kramilius ir J. 
Masiokiene.

Komiteto vardu svečiams ir mokyto
joms padėkojo Danutė Lee. Antanas 
Kramilius Sydnėjaus apylinkės vardu 
dėkojo nepailstančiai mokyklos vedėjai 
Jadvygai Masiokienei, kuri bene vienin
telė šių laikų emigrantė iš Lietuvos, be- 
sąlyginai aukojasi Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei. Apylinkės valdyba savo 
dėkingumą išreiškė pinigine dovanėle 
mokytojos asmeniškiems reikalams.

kor.

TALKĄ, kad jų auką, didelę ar mažą, su 
dėkingumu priims Bronius Stašionis, 
sekmadieniais Lietuvių klubo bibliote
koje.

Reikalas yra labai svarbus ir skubus. 
Paaukojusiųjų penkis tūkstančius do
lerių ar daugiau vardai bus įamžinti su
remontuotuose tremtinių kambariuose.

Praėjo penkeri nepriklausomos Lietu
vos metai, o tremtis dar tebesitęsia Sibi
re ir kituose buvusios Sovietų sąjungos 
kraštuose. Daug kas norėtų sugrįžti į 
Lietuvą, bet čia išlipus iš traukinio jų 
niekas nelaukia ir nepriglaudžia. Savo 
auka nušluostysite ne vieno tremtinio 
ašarą. Būkime dosnūs ir solidarūs bend
rame reikale, Anfanas Kramilius

Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas

^Sodybos gyventoja Ona Barzdienė ba
landžio 1 d. atšventė savo 83-sius me
tus. Ta proga ją aplankė visa, plati gi
minė. Linkėjimų gimimo dienos proga!

*Balandžio 21 d. sodyboje > atsilankė vi
suomet mielai laukiama jos kūrėja p. 
Ona Baužienė. BEM. Čia ji praleido 
pora valandėlių, lankydama sody- 
biečius, susipažindama su jos naujes
niais gyventojais.

^Gegužės 5 d. savo 85-metį švęs Veroni
ka Petniūnienė, Sydnėjaus lietuvių 
sodyboje pragyvenus jau 20 metų. Po
nia Veronika kilimo nuo Pasvalio, 
mokytoja, baigusi Panevėžio mokytojų 
seminariją. Linkime linksmos gimimo 
dienos! g g

daryti su savo palaikais ir kam atiduoti 
savo turtą... Tas skaudus laiškas jau 
mirties patale buvo perskaitytas Prela
tui vieno lankytojo. Sekančią dieną 
nuėjęs aplankyti mūsų kapeliono, radau 
jį labai blogame stovyje. Truputį 
atsigavęs, gaudydamas kvapą, jis pa
sakė: „Antanėli, gerai padariau, kad 
grįžtu į Lietuvą. Tu mane parveši. Aš čia 
niekam nereikalingas.“ Man išeinant 
parodė į stalčiuką, kad apimčiau iš ten 

testamento vykdytojai užprašėbalandžio 
30 dieną. Kun. Povilas Martūzas trum
pu žodžiu paminėjo ata prelato Petro 
Butkaus didelį įnašą į Lietuvių bend-
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SliAi ni SUKAKTIS LAIŠKAI REDAKCIJAI
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ruomenę. Dainos choras su Justinu An
kum per mišias giesmėmis pagerbė savo 
krikšto tėvą prelatą Petrą. Skaitymus 
atliko Algimantas Bumeikis, vienas iš 
testmento vykdytojų. Auką atnešė Jacin
tą Ankutė ir Lėta Kramilienė.

Kadangi yra paskelbtas Sibiro tremti
nių namų Lietuvoje įsigijimo fondas, tai 
paruošiau aukų lapus tautiečiams, ku
rie prelato Butkaus atminimui galėtų 
aukoti šių namų remontui. Man atrodė, 
kad tai bus gera proga ne tik ateiti į 
pamaldas, bet ir parodyti ir nuoširdžiia 
išreikšti dėkingumą, aukojant Sibiro 
tremtinių namas. Prelatas, būdamas 
Tautos fondo atstovybės pirmininkas il
gus metus ruošė Sibiro tremtinių 
minėjimus. Nors aukų lape buvo įrašyta:

PAGERBDAMI ANTROSE METINĖSE 
A+A PREL. PETRĄ BUTKŲ - AUKO
JAME SIBIRO TREMTINIŲ NAMAMS, 
kilo net isteriškų balsų prieš šią mano 
akciją ir, aišku, jie atbaidė didumą auko
tojų, štai,kaippagerbėme savo ilgų metų 
Dvasios Tėvą ir atsiliepėme į Sibiro trem
tinių šauksmą...

Ačiū tautiečiams neklausiusiems rep
likų ir parėmusiems Sibiro tremtinių 
fondą, kuriam aukojo: $50 J.M. Koliavai, 
po $20 A.L. Kramiliai, R.I. Kalėdai, J. 
Burokienė, J. Grybas, $10 K Stančikas. 
$5 N. Chen

Po šios skaudžios sukakties su skau
dančia galva ir širdimi teko praleisti

LIETUVOS TELEVIZIJA PRANEŠA
Lietuvos televizija kiekvieną sekma

dienį rengia sveikinimų-pageidavimų 
koncertus, kurių metu galima pasveikinti 
ir pasiųsti muzikinį kūrinį giminėms ir 
artiniesiems įvairių švenčių progomis. 
Gauname laiškų iš įvairių pasaulio val
stybių su prašymu pasveikinti, bet ne 
visada galime tai atlikti dėl informacijos 
stokos. Todėl norime Jūsų pagalba infor
muoti mūsų mielus kraštiečius, kaip 
galima pasveikinti per Lietuvos televi
ziją.

Sveikinimų kainos yra dvi: bendras 
sveikinimas kainuoja 50 JAV dolerių. 
Tokiu atveju prie Jūsų laiško mes skai
tysime dar keletą laiškų ir kūrinį parink
sime mes. Individualus sveikinimas kai
nuoja 100 JAV dolerių. Šiuo atveju jūsų

Kaimo mieste yra įsikūręs A. A amba
sadoriaus St. Lozoraičio atminimo pager
bimo komitetas, kuris įsipareigojo 
įamžinti jo atminimą, pastatyti pamin
klą Kauno mieste iki 1995m. rugsėjo 
mėn.

Kauno m. per Lietuvos Prezidento 
rinkimus išrinko Jį Prezidentu. Mūsų 
Vilties Prezidentu jis ir liko.

šiuo metu Lietuva ir jos žmonės yra 
labai sunkiojeekonominėjebūklėje, todėl 
surinkti reikiamas lėšas paminklo 
pastatymui maža tikimybė.

Kreipiamės į Australijos LB Krašto

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės6- prenumeratą.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 19 1995,5.15, psl.4 --

nemigo naktį. Guo vadis, gerbiami mūsų 
katalikai?

Antanas Kramilius

laiškas skaitomas vienas ir kūrinys 
skamba tik jūsų jubiliatui. Pinigus 
siųskite per:

CITIBANK, NA Sąskaita 36016012 
adresas: 399 Park Avenue New York, 
NY 10043 USAį State Commercial Bank 
of Lithuania sąskaita 07080173 Lithua
nia Radio and Television, arba siųskite 
čekį kartu su laišku.

Laišką siųskite adresu: Televizijos svei
kinimai S. Konarskio 49, Vilnius 2647, 
Lithuania.

Laiške nurodykite, kurį sekmadienį 
atlikti sveikinimą, ką sveikinate, su kuo 
sveikinate, kas sveikina. Galite parašyti 
trumpus linkėjimus.

Telefonas pasiteirauti: 3702 662270
lietinm televizijos direktorius

S. Sondeckis

dėl painildo S. Lozoraičiui Nauja vertėja

vald. lietuvių organizaciją, prašydami 
įgyvendinantšį kilnų sumanymąparemti 
finansiškai. Mūsų sąskaita Vilniaus 
banko Kauno filialas kodas 260101766 
Valiutinė sąskaita Nr.87086012.

Ataskaitas apie lėšų panaudojimą 
pateiksime jums raštu, įvykdžius pamin
klo statybos darbus.

Su pagarba. Dėkojame visiems paau
kojusiems A.A. ambasadoriaus St. Lozo
raičio paminklui.

Komiteto pirmininkas 
M. Garšvienė

Gerb. Redaktoriau,

Stebėtina, kad „Mūsų pastogė“ ir 
“Tėviškės aidai“ taip ilgai išsilaikė. Be 
abejo, tai pasišventusių redaktorių, pa
sirengusių dirbti už menką atlyginimą, 
savanorių administratorių ir aukotojų 
nuopelnas.

Pasiūlymas sujungti šiuos du 
laikraščius ir anksčiau buvo daug kartų 
atskirų tautiečių keltas per ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimus ir pan. Deja, tai 
nebuvo rimčiau svarstyta, nes neatsira
do dialogo tarp ALB organų ir Australi
jos lietuvių Katalikų federacijos.

Malonu, kad vysk. Baltakis remia šį 
pasiūlymą. Reikia tikėtis, kad jo au
toritetas padės tai įgyvendinti.

Pragmatiškai žiūrint yra nesąmonė 
turėti du lietuviškus laikraščius Aus
tralijoje, ypač, kad jie abu yra tos pačios 
pasaulėžiūros, talpina tuos pačius svei
kinimus ir pranešimus. „T.A.“puslapius

Š.m. balandžio 18 dienos lietuvių 
valandėlės pranešėjas ragino mūsų vi
suomenę, kad kaip gausiau aukotų dėl 
pastato IŠNUOMOJIMO Tremtinių 
grįžimo fondui. Pastatas 1,515 kv. m blo
game stovyje ir jo pertvarkymui prašoma 
suaukoti 1,500,000 Lt. arba $500,000. Iš 
Australijos reikėtų surinkti $100,000.

Kadangi ten turės gyventi grįžę politi
niai kaliniai ir tremtiniai, susirišau su 
Lietuva ir LPKTS rėmėjais, kurių pasta
bos ir patarimai seka:

1. Minėto namo suremontavimui rei
kia 1,5 milijono litų,.tai ar ne geriau būtų 
statyti naują pastatą (o ne „NUOMOTI“). 
Pastatas „vasarinio tipo“. Ar jis yra me
dinis ir tarp sienų piuvenos ar spaliai? 
Gaisro atveju kas yra numatyta? Kodėl 
Vilniuje. Gal kitur yra galima pastatyti 
naują namą už panašius pinigus. Paga
liau, Vilnius nėra saugi vieta nei sene
liams, neinuomotojams. Svarbiausia,kad 
fondas nėra namų savininkas, o tik nuo
mininkas. Lenkai ten turi didelę įtaką ir 
kas gali garantuoti, kad investuoti pini
gai ir pastangos yra saugios? “SKU
BĖKIM PAMAŽU“.

2. Kodėl nepasinaudota Palangoje, NI
DOJE ir kitose kurortinėse vietose esan
čiais pastatais, kurie priklausė visokiems 
komunistų „aparačikams“, sovietų KGB 
ar raudonarmiečiams. Tie pastatai yra

Kad ir mažėja lietuvių skaičius Aus
tralijoje, čia vis dar reikalingi vertėjai iš 
lietuvių į anglų ir iš anglų į lietuvių 
kalbą. Neseniai Australijos vertėjų 
akreditavimo asociacija (NAATI) tokios 
vertėjos raštu ir žodžiu (translator and 
interpreter) teises suteikė Ritai Orms
by. Netrukus ji žada gauti ir vertėjos 
anglų-rusų kalba teises.

Rita (daugeliui gal geriau žinoma kaip 
Juozėnaitė-Baltušytė) yra baigusi žur
nalistiką Vilniaus universitete, angliškai 
mokėsi ir pas namų mokytoją. Į Austra
liją atvyko 1981 metais. Vienerius me
tus dirbo „Mūsų pastogės“ redaktore, 
vėliau septyneris metus Amerikos balso 
lietuvių tamybqjeVašingtone(JAV).Pas- 
taruosius dvejis metus talkino „Mūsų 
pastogei“ prie kompiuterio, šiuo metu 
yra „Lietuvos ryto“ korespondentė Aus
tralijoje. 

dažniausiai maždaug 80% užpildo pers- h 
pausdinti straipsniai iš kitų laikraščių. į 
„M-P.“ turi savo korespondentų, kurie 
paruošia nuolatinius pranešimus apie 
padėtį Lietuvoje ir apie ALB veiklą. (

Mano manymu, didelė dauguma skai
tytojų pageidautų, kad likus vienam 
laikraščiui, prie „M.P.“ atsirastą, k 
sakykime, vieno puslapio priedas, skir- 
tas parapijų pranešimams ir religinėms i 
žinioms. k

Leidžiant tik vieną laikraštį, šiek tiek į, 
padidėtų skaitytojų ir aukotojų skriaus. £ 
Taip pat atsirastų naujų pajamų išsvei-į 
kinimų, užuojautų ir skelbimų. Manau,I 
kad tai padėtų laikraštį sustiprinti, s

Siūlyčiau šį reikalą pradėti nagrinėti it 
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjun-g 
gos ir Australijos lietuvių Katalikų fed-į^ 
eracijos pirmininkams. g

Su pagarba K
Viktoras Martišiui j.

meSkeriotohj G-vis mamai vhmiuje
Lietuvos Respublikos nuosavybė. Kao 
gal dalis jų yra „privatizuoti“, tai nėra 
pasiteisinimas. GALIMA atpirkti už tą 
pačią sumą pinigų, užkurią pastatai 
buvo „privatizuoti“.

3. Buvo pasiūlyta dar viena gana gera 
idėja. Kodėl tas namas turi būti VIL
NIUJE ir kodėl nepastatyti mūrini 
namo, kuris galėtų likti kaip seneliu 
prieglauda lietuviams, kai jau Sibir:’ 
tremtiniams nebebus reikalinga. Grįięl 
ar būsimi seneliai turėtų nuosavą namą! 
o ne būtų kampininkai. Kadangi 
1.500.000 litų negalima padengti emo-l 
rijomis, taigi turėtų būti patiektas pilį 
nas to ar kito pastato planas, nurodantį 
gyvenamus kambarius, jų plotą, patogu-L 
mus ir t.t. n

Patarčiau aukoti nuoširdžiai ir pini-g 
gus laikyti TALKOJE sąsk. Nr. 888 atp 
9441, kol aukščiau patiektos pastabos!? 
nebus išaiškintos (su planais).

Aš žiūriu labai rezervuotai į pasif 
rinktą pastatą ir vietovę.

Labai rimtai apsvarstykime ir kita£ 
galimybes. Dar kartą primenu, kad Vilt 
nius nėra saugi vieta. Ten padėtis yng 
labai laki ir sąlygos gali pasikeisti bį 
liečia „nuomotojus“ ir nuomininkus. J

IPKTSgos atstovas Australijoj
V. L. Mae$

a
—v.

Rita Ormsby

Jeigu kam reikėtų pagalbos vertimS 
ose raštu ar žodžiu iš anglų į lietuvių* 

•iš lietuvių į anglų kalbą, prašom® 
skambinti tel. (02) 241 2818, netruko? 

šiuo numeriu bus prijungta ir fax linija
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I KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
VlVysk. V.BAR AXAI SKOKMI 

gimimo sukaktį minint

J. Palaitienė - parodos lankytojų numylėtinė

(Tę (Tęsinys iš praeito numerio)

P Potiesioginiomitologinio (tarpo Baranaus
kas tesvėl mėgaujasi abstrakčiom, šilelio suke
ltom Ita, pajautom - miško kvepalais:

Ė k ihepėjimasjau ką gi! Čia sakais pušelių, 
Čia i Ga vėjelis dvelktelia su kvapu žiedelių:
Jaut kuli pievos dobilą baltą ir raudoną, 
Jau' keti ramunes, čėbnui-žoleles dirvonų;

T Toliau Baranauskas mums parodo 
skir fctamątarpmiegančioirbundančiomiško:

Vždi ISnakty taip tyku,-kad girdi, kaip jaunas
lapt lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas;
Gira Hdikaip šakom šnibždamedžių kalba šventa,

Dėl Dilo ir širdyj visos pajautos nudisto, 
u tykumu, malda dūšia dangun kilsta.

visa

>yr

r‘Sene 
s ako 
„Ko
Miš 

įsene

sid

U t K būdavo, būdam iš mūsų šilelio 
liDdžiausio patogumo, gražaus ramumėlio! 

ita; tas tisas ramumas po lietuvių dūšias, ■

Paskaitininke, dr. G. Kazokienė
Nuotr. A. Kramiliaus

ap
•vau 
skai 
grjž

Antrą „Anykščių šilelio“ dalį Baranaus- 
pradeda ilgesingai, vėl lygindamas bu- 

i ir esamą šilelį, tik šį kartą įtraukda- 
, gilius, pasaulėjautinius, iš amžių 

Mumos atklystančius jausmus, lygtelimą 
išaiškinamą prisiminimą. Jo pasaky- 
Jkriai miške lietuvis, ko verkia, nežino“ 

lane parbloškė praeities stiprumu, gal būt 
visiems lietuviams ir dar šiandien 

darau dainose. Asmeniškai aš prisimi- 
iau vieną vaikystės sekmadienį, kada, ato- 

metu, buvau palikta namie su savo 
le,visiemskitiems:išvažiavus į bažnyčią, 

relė kalbėjo rožančių ir po kurio laiko 
o:„Tuoj bus pakylėjimas, einu į mišką.“ 
ėl į mišką, senele?“ - paklausiau, 
iške Dievas arčiau.“ Aš nusekiau paskui 
lę j mišką, kur ji atsiklaupus meldėsi.

'įusi, pabučiavo žemę, nubraukė ašarą, 
tino medį ir jį taip pat pabučiavo. Bu-

1 užmiršusį šią sceną, bet vieną dieną, 
itant „Anykščių šilelį“ staiga visa-jėga 

šnanirštas vaizdas. Ir dabar poeto frazė 
miške lietuvis, ko verkia, nežino“, įgavo 

isai kitokią, plačią prasmę. Supratau, kad 
iškas lietuviui ir liko šventovė, kad ašara 
aišgrožio pajautimo, iš laimingo 

dūlio. Taigi, antroji „Šilelio“ dalis pra- 

lyg. ^įgumoj vėjelis po žoleles trąšias,
Vau kurdamas lingavo, tamsiom vilnim tvino:

ą kržnoi miške lietuvis, ko verkia, nežino.
lik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia,

)ažU
ji tiA 'tik pilna pajautų labai ramiai graudžia; 
r lyg Itįmsos žemčiūgais gausiai atgaivinta, 
'rlyį 'įgrasa per veidą ašarėlės krinta.

tsk iston ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja; 
tsieįkdisus krūtinė lyg giria linguoja, 
yg kjtajtum ramumas taip dūšion įslinko, 
bd .^įhirddūšia, kaip varpa pribrendus, nulinko, 
to, pi; retai, ašaros ir atsidusimas, 
to Kpiimtos pajautos, iš to giesmės imas.

Po švelniausios lyrikos, Baranauskas į 
poemą įveda ir tikrų, istorinių davinių apie 
Jogailos žygius, Vytauto kažkodėl visai 
neminėdamas. Po prisiminimo iš didžiosios 

lietuvių istorijos seka vietinės legendos (py
nimas iš Anykščių šilelio apylinkių.

Nuo Puntuko lig Slavei ąžuolų daugybę 
Laikę žmonės lyg kokią didžią šventenybę. 
Gyvendami vienybėj dievaičiams įtikę, 
Kurią daugel paminklų po miškus palikę. 
Nešęs velnias akmenį, didumo kaip gryčia,. 
Ir sudaužyt norėjęs Anykščių bažnyčią 
Arba užverst upę; bet kaip tik išvydęs 
Ąžuolyną pašvęstą ir gaidys pragydęs - 
Tuoj iš nagų paleidęs ir smėlin įmušęs: 
Net žemė sudrebėjus, senos griuvę pušys. 
Paskum ant jo lietuviai dovanas kūrenę, 
Kad juos dievai apsaugo ir dengia ir peni. 
Ir šiais laikais, nors žemė arklais nugaląsta, 
Daug Puntuke ąžuolo kelmų tebepūsta. 
Ė dar dujen prie kelio dabar tebestovi; 
Viršūnės dar žaliuoja, nors jau šakos džiovi. 

. Visad gerbia juos žmonės, nei ratais netranko: 
Tūlas, ligos suspaustas, iš įžodžio lanko.

Po ilgų lyriškų aprašymų poetas pabrėžia 
ne tik miško grožį, raminusį lietuvio širdį 
nusiminime ir nelaimėje, bet ir paramą kas
dieniniame gyvenime.

Toliau jis nusako miško meilę lietuviui, 
nes jis lietuvį „visados-raminęs, visados 
mylėjęs“. Iš tokių abipusės meilės santykių 
kyla ir abipusė parama, supratimas ir net 
pasiaukojimas.

Badui užėjus pats miškas šaukia:

(...) „Broliukai ginkitės nuo bado!
Palaiminta toj ranka, kur kirvį išrado!'

Neišvengiamai Baranauskas poemą už
baigia sugretindamas laisvę miško, jo 
gerbūvį, su laisve tautos ir laisve poeto, 
kurios užgniaužimas šią giesmę nulaužė.

Nežiūrint minorinės gaidos, kuria poetas 
pradeda ir užbaigia poemą, „Anykščių šile
lis“ yra giedra, lyriška poeziją, atskleidžianti 
poeto genijalumą, o taip pat lietuvių kalbos 
grožį bei žodingumą. Be to, ji yra parašyta 

■ pasaulėjautoje, kurioje žmogus nėra gamtos 
valdovas, bet totaliai priklausantis nuo gam
tos jėgų ir ne tik joms paklūsta, bet jas 
gerbia bei garbina. Tokia pasaulėjauta, toks 
būdingas požiūris į gamtą, į gyvenimą ir. mirtį 
persiduoda iš kartos į kartąfTaip, kaip gim
toji kalba ji yra perimama nesąmoningai, 
besąlyginai. Gamta toje panteistinėje sam
pratoje yra gyva, viską suprantanti ir kal
banti žmogaus kalba. Taip ir Baranausko 
„Šilelyje“ miškas draugauja su žmogum, jį 
saugo ir aprūpina troba, maistu, apranga, jį 
ligoj gydo ir taip akivaizdžiai gina nuo priešų 
pats savimi priešus „užgriūdamas.“ Bet gal 
labiausiai jaudinantis meilės momentas yra 
tas, kada miškas, matydamas vargdienius 
badaujančius, pats prašosi būti nukirstas, 
tokia tadkaina tikėdamasis išgelbėti žmones.

Jaunasis Baranauskas rašydamas „Anyk
ščių šilelį“ dar nebuvo akademijose ir uni
versitetuose praradęs to didelės jungties 
tarp senosios pasaulėjautos ir dabarties, 
todėl ir jo poema yra tyras, kaip tik jaunystėj 
gali būti tyras ir jausmingas išsakymas savo 
jausmų ir meilės gamtai, tautai ir visiem 
„žmoneliam“.

,Anykščiųšilelis“yrahimnas gamtai, him
nas miškui ir, mano supratimu, tyriausia 
pagoniška giesmė, gamtos pagarbinimas.

Visais atvejais, tai yra milžiniškas įnašas 
į lietuvių poeziją, ypač dar prisimenant to 
meto lietuvių kalbos padėtį, kada lietuvių' 
literatūrinė kalba žengė pirmuosius savo 
žingsnius.

Iš dr. G. Kazokienės paskaitos

Sydnėjaus dailininkė Josonia Palai
tienė (Palaitis) laimėjo Archibaldo por
treto parodos lankytojų (Peoples Choice) 
premiją.

Prieš keturias savaites atidarytos pa
rodos lankytojai buvo kviečiami balsuoti 
už jiems labiausiai patikusį portretą. 
Oficiali Archibaldo parodos vertinimo 
komisija geriausiu pripažino (ir 35 
tūkstančių dolerių premija įvertino) ži
nomo australų peizažisto William Rob
inson ironišką autoportretą.

Tačiau iš 31 tūkstančio parodą aplank
iusių žmonių '6115-kai labiausiai pa
tiko Josonijos darbas. Už ją savo balsus 
atidavė beveik dvigubai daugiau paro
dos lankytojų negu už jos artimiausią

Portretiste Josonia Palaitienė (kairėje) ir jos tapyto portreto „modelis“, 
daiLBill Leak. Viduryje - “Bill Leak“ pavadintas portretas, laimėjęs paro
dos lankytojų pripažinimą.

Helmutas Bakaitis Karaliaus Lyro vaidmenyje
Sydnėjaus teatro mėgėjai “The Syd

ney Morning Herald“ ir “The Daily Tele
graph-Mirror“ meno skyriuose tikriau
siai pastebėjo gan išsamias medžiagas 
apie Sydney Theatre Company ruošia
mą V. Šekspyro „Karaliaus Lyro“ (W. 
Shakespeare “King Lear“) pastatymą. 
Pagrindinį vaidmenį spektaklyje atlie
ka Helmutas Bakaitis.

Helmutas korespondentams pareiškė, 
kad jo ir režisieriaus George Ogilvie „Ka
ralius Lyras“ skirias nuo įprastų 1 igšiol 
matytų pastatymų, kur karalius Lyras 
galų gale laimingai sugrįžta į savo uostą.

Helmutas „Karalių Lyrą“ laiko svar

Helmutas Bakaitis (karalius Lyras) ir Anita Hegh (Kordelija)

„Mūsų Pastoeė“ Nr. 19 1995„5.15,.nsLS.

varžovą, kolegą menininką BilTą Leak'ą, 
kurio portretą Palaitienė nutapė.

Archibaldo žiūrovų premija - 5000 
dolerių - dailininkė pasidalino sulaimin- 
gu balsuotoju.

Pernai gruodžio mėnesį Josonija Pa
laitienė laimėjo Doug Moran portreto 
premiją, kurios vertė 100 tūkstančių 
dolerių. Sakoma, kad tai didžiausia pa
saulyje piniginė premija už šio žanro 
kūrinį.

1995m. Archibaldo parodoje premijuo
tas paveikslas yra išstatytas NSW Meno 
galerijoje iki gegužės 21d. (sekmad.).

Lietuviams artimos dailininkės 
laimėjimas pažymėtas Australuos spau
doje ir TV. ..MP- Inf.

biausiu Šekspyro veikalu ir teigia, jog 
karaliaus Lyro vaidmuo yra sunkiau
sias bet kurio aktoriaus repertuare. Tai 
gili sielos tragedija, paliečianti visus, net 
ir „tamsiausios minties“, žmogaus bruo
žus, kurių iki šiol nei vienas aktorius ir 
nei vienas režisierius neišdrįso nagrinėti 
Šekspyro veikalų pastatymuose.

Nuo gegužės 10 dienos naujasis „Ka
raliaus Lyro“ pastatymas eis Wharf tea 
tre (The Rocks), o čia pasibaigus sezonui, 
birželio 14 dieną persikels į Q-Theatre 
(Penrith). Helmutas Bakaitis yra pas
tarojo teatro meno vadovas.

„MP“Inf.
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^SPORTAS Šauliai mokosi

Važiuojantiems į Ueitiv.Į spoetininkams dalyvavo 134 šauliai iš 11 šaulių

Ne visi sportininkai, važiuojantieji į 
pasaulio lietuvių žaidynes Lietuvoj 
atvyks kartu. Tie, kurie atvažiuoja ank
sčiau ir nori gauti informaciją apie žai
dynes, apgyvendinimą ir visa kita, krei
piasi į žaidynių organizacinio komiteto

„KOVO“ naujienos
•••Valdyba ir visi koviečiai sveikina 

savo iškilųjį krepšininką M. Šepoką su 
žmona, susilaukusių naujagimio 
sūnaus. Tikimės, kad ir sūnus paseks 
krepšininko tėvo pėdomis
••• Vyrų ir moterų krepšinio 

treniruotėsjauprasidėjoiryra  žaidžiama 
kiekvieną šeštadienį nuo 14val. Benilde 
Catholic High School, 530 Chapel Rd. 
Bankstown. Taip pat yra registruojami 
vaikai nuo 10 metų amžiaus ir jiems bus 
atskiros treniruotės, kai tik susidarys 
pakankamas skaičius. Kreiptis pas Petrą 
Andriejūną, tel. 6803389 arba pas kitus 
Kovo valdybos narius.
••• Jau kuris laikas Lietuvių na

muose Bankstowne vyksta stalo teniso 
treniruotės. Kviečiami visinorintiejižais- 
ti stalo tenisą. Ypač veteranai yra lau
kiami.
••• Šiais metais rugsėjo 9-10 dieno

mis „Kovas“ rengia Australijos lietuvių 
žiemos sporto šventę, į kurią kviečiami 
visi sporto mylėtojai. Iš Sydnėjaus bus 
organizuojama speciali ekskursija į 
kalnus, vykstame autobusu. Ruoškimės 
jau dabar. Platesnę informaciją galima 
gauti pas D. Kraucevičių (Jumbo) tel. 
796 8573.

SPORTO NAUJIENOSI M;

Hrylikamečiai laimi
Vilniaus Š. Marčiulionio krepšinio 

mokyklos 13-mečiaikrepšininkaisusavo 
„Erelio“ komanda dalyvavo Prancūzijoj 
buvusiam vaikų krepšinio turnyre ir čia 
laimėjo pirmą vietą. Čia žaidė 26 ko
mandos iš 16 valstybių. „Erelio“ vaikai 
laimėjo prieš Ukrainą, Italiją, Prancū
ziją, Graikijąir Lenkiją. Baigmėj nugalėjo 
Prancūzijos „Pace“ krepšininkus 33:22. 
Žaidžiamabuvo2kėliniaispo lOminučių.

Amerikos lietuvis 
JAV olimpinėj 

rinktinėj
Amerikos lietuvis, baigęs Hartfordo 

universitetą, JonasVėlyvis,buvogalvojęs 
tapįį amerikietiško futbolo žvaigžde. Jis 
taip pat buvo ir labai geras irkluotojas ir 
turėdamas 24 metus jis gavo pakvietimą 
atstovauti aštuonvietės lengvo svorio 
valstybinę komandą. Būdamas dabar 29 
metų jis yra išrinktas treniruotis su JAV 
irkluotojų grupe. Jis yra vienas iš šešių 
kandidatų keturvietei valčiai ir paskir
tas šios valties sudėtin jis jau varžėsi 
PAN AM olimpiadoje Argentinoje. Da
bar jie treniruojasi Atlantos olimpiadai. 
Šiais metais Suomijoje vyks Pasaulio 
irklavimo pirmenybės. Amerikos rink-, 
tinę savo pasiruošimui šioms pirmeny
bėms pasirinko treniravimąsi Lietuvos 
Trakų ežere, kuris, kaip jie mano, yra 
tinkamiausias Europoje irklavimo spor
tui. Kovo 27-tą J. Vėlyvis su Amerikos 
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vadovą Rimą Girskį, Žemaitės 6, Vil
nius. Tel. 660113. ALFAS pirmininkas 
A Laukaitis su mažesne grupe vyksta 
anksčiau ir su juo susisiekti bus galima 
per Sporto departamentą, taip pat 
Žemaitės 6 ir telefonu ten 635353.

••• DĖMESIO. DĖMESIO. NEPA
MIRŠKITE gegužio 27-tos dienos „Kovo“ 
baliaus, užsisakykite staliukus jau da
bar. Telefonais: E. Lašaitis 743 4118, G. 
Newman 639 5409, P. Gustafson 708 
6424. BUS LINKSMA IR SMAGU!

Sportininkams aukoju
Jau tik kelios savaitės beliko iki mūsų 

pirmieji sportininkai išskris į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, įvykstančias 
Lietuvoje š.m. liepos pabaigoje ir, 
rugpjūčio pradžioje. Nors dauguma mūsų 
jaunųjų sportininkų dėl mokslo ir negali 
važiuoti į šias žaidynes, tačiau apie 50 
reprezentuos Australijos lietuvius. Spor
tininkus paremti „Kovo“ garbės narys 
mūsų šachmatų čempionas ir didelis 
sporto rėmėjas J. Dambrauskas 
Sydnėjaus pensininkų subuvimo metu 
iš jų surinko ir važiuojantiems paaukojo 
160 dolerių. J. Ramanauskas iš 
Sydnėjaus,didelisjaunimoir sportininkų 
bičiulis, paaukojo 50 dolerių. Sydnėjiškis 
St. Radzevičius, visuomet savo auka 
paremiantis sportininkus, ir šį kartą, 
palinkėjęs geriausios sėkmės, paaukojo 
100 dolerių. Visiems nuoširdus sportiš
kas ačiū.

aštuonviete valtimi PAN AM pirmeny
bėse laimėjo aukso medalį. Jis dėl sporto 
atidėjęs kelis metus studijų, baigia medi
cinos mokslus ir greitai bus ortopedijos 
chirurgu. Jo tėvas, taip pat Jonas VėlyviSį 
anksčiau su šeima gyveno Toronte, Ka
nadoje ir ten žaidė futbolą Toronto „Vyčio“ 
komandoje.

Lietuvospremjeras A. Šleževičius 
esąs puikioje formoje.

E. Nikoiskio ir
I.. Baltrūno taurė

Šie abu krepšininkai prieškarinėje 
Lietuvoje buvo Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjai, jai laimėjus Europos 
krepšinio pirmenybes Rygoje ir Kaune. 
Prieš pora metų abu šie iškilieji sporti-

Pabradės kariniame poligone 
vasario 24-26 dienomis įvyko Šaulių 
sąjungos taktiniai apmokymai tema 
„Partizaninio karo taktika“. Juose 

rinktinių (iš viso yra 15 rinktinių). 
Ribotas poligono kareivinių lovų 
skaičius neleido šauliams gausiai 
dalyvauti šiuose apmokymuose.

Apmokymai buvo surengti padedant 
generaliniam kariuomenės štabui, 
Karo akademijai ir Savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos štabui. 
Pagrindiniai pagalbininkai - Gen. 
štabo viršininkas pulk. V. Tutkus, 
kuris susitikime su LŠS vadovybe 
iškėlė apmokymų mintį, Gen. štabo 
kovinio parengimo valdybos vir
šininkas pulk. Itn. R. Žibąs, Karo 
akademijos rektorius pulk. Z. Kulys, 
SKATo vadas pulk. Itn. A. Pocius.

Taktiniam apmokymui buvo su- .
darytos trys šaulių kuopos ir spec, demijai ir SKATo vadovybėm pa- 
padalinys. Kuopos privalėjo atlikti 
žygį įduotą rajoną, ten užimti gyny
bą, vesti žvalgybą nurodytomis 
kryptimis. Atitinkamu laiku, kei
čiantis kovinei situacijai, buvo duo
tas įsakymas persidislokuoti į nau
jas išeities pozicijas. Temstant buvo 
duotas įsakymas puolimui. Spec, 
padalinio užduotis buvo - pastovus 
trukdymas kuopoms vykdyti nu
matytas užduotis. Tai diversinės 
paskirties padalinys.

Rytojaus dieną šauliai atliko

ninkai mirė E. Nikolskis-Lietuvoje ir L. 
Baltrūnas - Australijoje. E. Nikolskio 
žmona, žinomoji Rusijos poetė, šiuo metu 
gyvenanti Maskvoje, abiejų krepšininkų 
atminimui įsteigė jų vardo krepšinio 
taurę vaikų varžyboms. Balandžio vi
duryje vyko 1984 metų gimimo mer
gaičių ir berniukų šios taurės varžybos. 
Mergaičių baigmėje vilnietės įveikė 
Ukmergės mergaites ir laimėjo pirmą 
vietą. Berniukųgrupėjekauniečiai įveikė 
baigmėje Vilnių ir tapo laimėtojais. Šis 
turnyras bus dabar tradicinis.

Kaip pavadinti „DARTS“ 
sportą lietuviškai

Lietuvoje pastaruojau metu labai 
populiarėja, angliškai kalbančių ša- 

šaudymo iš automato AK 1-74 
pratybas. Rezultatai buvo neblologi.

Šios pratybos buvo pirmosios ts tokio 
lygio po Lietuvos šaulių sąjujungos 
atkūrimo, todėl buvo ir nesklaiandu- 
mų. Tačiau instruktoriamsis va
dovavęs SKATo štabo sargybų ų kuo
pos vadas vyr. Itn. D. Saruoiolis ir 
apmokymus stebėjęs SKA tanmybos 

Šauliai šaudymo pratybose

vadas pulk. Itn. A. Pocius jų'ų pa
siruošimą ir eigą įvertino teigigiamai 
jau vien dėl to, kad rimtai praradėta 
dirbti karinėje srityje.

Ginkluotę ir šaudmenis ajapmo- 
kymarns skyrė SKA tarnybos® šta
bas ir Karo akademija. Mokyrymams 
tiesiogiai vadovavo LŠS vaddas R 
Mintautas, taktikos studijooms ■ 
Utenos šaulių rinktinės šštabo 
viršininkas kap. B. Stukas, ! kuris 
kuopoms paruošė užduotis.

Ateityje Gen. štabui, Karo i aka- 

dedant, tokių taktinių mokkymų 
planuojama organizuoti ir dauugiau. 
Jau dabar sudaromi planaiii ap
mokymams tema „Diversinė v veikla 
priešo užnugaryje“.

Lietuvos šauliai rimtai užžsiima 
kovinio parengimo ugdymu ir į- į savo 
gretas kviečia Lietuvos žmones®, kad 
kiekvienas galėtų įvykdyti vąląlsty- 
bės piliečio pareigą - ginti ir stipiprinti 
Lietuvos Nepriklausomybę.

S. Ignataviičim 
LŠS vado pavaduottojas L

lių pasaulyje, ypač baruosese jau t 
seniai žaidžiamas, žaidimas „darlarts“. 
Tai žaidimas susietas su strėlrėle ir 
surasti jo lietuviškam pavadininimui 
Lietuvos „darts“ federacijos f pre
zidentas, žinomas televizijos spspo 
komentatorius A. Pliadis paskskel 
konkursą. Įdomu, koks šiam ižaidi- 
mui bus surastas lietuviškas; pa
vadinimas, smigis, smingis, strrėlius į j( 
ar koks kitas?

Parengė 
A. Laukaitis
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A. f A. Stosi RA§KEVlClUTĖ- 
AIAKINIENE

Ižio 22 d. su šiuo

ėlionė gimusi Kaune, baigusi gimna- 
; studijavo humanitarinius mokslus, 
žtant antrą kartą raudoniesiems 
ipantams, 1944m. pasitraukė į Vo- 
tįją. Dresdene toliau gilino pradėtas

Prasidėjus emigracijai iš Europos, su 
mi Giedrimu atvyksta į Australiją - 
pdnėjų, 1948m. Velionė mokytojauja 
ivaitgalio mokykloje, buvo Moterų 

1955m. miršta vyras. Palikusi viena, 
nauda draugą Juozą Makūną ir už jo 
teka. Paskutinieji penkeri metai a.a. 
tašei buvo labai sunkūs, kankino 
(gailestinga liga. Ilgus metus ją na
rnose slaugė vyras Juozas, o pasku- 
nes dienas teko praleisti slaugos na-

Balandžio 26d. kunigas Povilas 
tauzas atlaikė gedulingas mišias, po įja ir Tautos Himną, velionės vyras pa
nų velionės palaikai buvo palydėti j kvietė dalyvius gedulingiems pietums į 
jtaodolietuviųsekcijoskapus.Mote- Lietuvių klubą.

Ilsėkis ramybėje.[įjos vardu atsisveikino Veroni- 
finienė. Sugiedojus Marija, Mar- A.K.

i. Tautiečiai į Jus kreipiasi 
autinės fizikos olimpiados lietuvių 
kinų komandos vadovai. Lietuvai 
us Nepriklausomybę, mūsų šalies 
ji fizikai nuo 1992 m. nuolat daly-

hpiadose. Pačioje Lietuvoje fizikos 
įnpada turi senas ir gilias tradicijas, 
respublikinių olimpiadų renginiai 
tea daugiau kaip 40 metų. Mes ma
ine, kad mūsų dalyvavimas tarptau- 
lėseolimpiadose padeda mums didinti 
fcleivių susidomėjimą tiksliaisiais 
islais, ruošti Nepriklausomos Lietu- 
;techninę inteligentiją.
smet Tarptautinė fizikos olimpiada 
hfepos 5-12 id. Australijoje - Kan
us meste. Lietuvos komanda, kurią 
daro 2 vadovai ir 5 moksleiviai, yra

joje. Pagal Olimpiados statutą visas 
rimo išlaidas Olimpiados metu 
engia organizatoriai. Kelionės iš Vil-

fa Švietimo ir mokslo ministerija, 
m. kaip Jūs žinote, šiuo metu Lietu- 
gyra prasta ekonominė situacija, dar 
įtsiis švietimo finansavimas. Lietu- 
iŠvietimo ir mokslo ministerija netu- 
jalimybės, kaip ir anksčiau, finansuo
ją kelionę. Pernai kelionę į Pekiną 
dermių reisu mums pilnai apmokėjo

f\ AUKOS ’ 
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Iaustralijos
niriAię
FONDUI

fizikos olimpiados 
L reikalu

■ Lietuvos verslininkai;"užpemai kelionės 
, išlaidas į Vašingtoną padengė Atviro

sios Lietuvos fondas ir Amerikos lietu
vių bendruomenė.

Lietuvos fizikų draugijos, visos 
fizikinės visuomenės vardu kreipiamės į 
Australijos lietuvių bendruomenę, prašy
dami finansiškai paremti mūsų kelionę 
į Australiją. Tuo pačiu norėtume gauti 
patarimą, kokiu pigiausiu maršrutugali- 
ma pasiekti Australiją nurodytu metu. 
Turėtume ir kitą, tiesa, ne tokį svarbų 
prašymą: kadangi ši kelionė yra tokia 
tolima bei brangi ir bet kam iš mūsų 
tikriausiai niekada nepasikartos, 
norėtume pabūti Jūsų įdomioje šalyje 
kiekilgiau,kadgalėtumekaiką pamaty
ti, ką žinome tik iš knygų ir filmų. Be to, 
moksleiviams būtų labai naudinga 
atvykti į Sidnėjų 2-3 dienom anskčiau, 
kad galėtų aklimatizuotis ir priprasti ’ 
prie didelio laiko skirtumo. Mūsų vaiki
nai yra 17-18 metų amžiaus, tikrai 
pavyzdingo elgesio ir galėtų mielai ben
drauti su Lietuvos išeivijos šeimomis.

Adresas susirašinėjimui: P. Bogdano - 
vičius, Teorinės fizikos ir astronomijos 

institutas, A. Goštauto 12, ’Vilnius 26001 
Lithuania. Darbo tel.: (370-2) 620949; 
namų tel.: (370-2) 269001-, e-mail: 

, BOGD@ITPA.FI.LT;fax:(370-2)225361 
arba (370-2) 224694.

Būtume labai dėkingi!..
Su pagarba

1 Komandos vadovai
Prof., hab. daktaras, Lietuvos fizikų 

draugijos Valdybos narys 
P. llogdanovičius 

Mokytoja-ekspertė, Vilniaus 
A Balsevičienės v. gimnazijos mokytoja

D. Vsorytė

IEŠKO
)4L J. Balčiūnas (1940), Vic., a.a. 
Bps Šeikienės atminimui Jos mirties 
aklose metinėse.
Hol. 0. Zamoiskienė (170). S.A., 
įtoj gėlių pagerbiant a.a. Vladą 
mką OAM.
lašinius ačiū už aukas

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

«■ Audronė Juodaitytė ieško VLADO 
VALAIČIO, gyvenęs Viktorijoje ar N.S.W. 
Žinantięjiapiejįarjošeimąprašomipranešti 
A Juodaitytei, Kretingos 27/40, Klaipėda 
5818, Lithuania.

Mirė Adelaidėje
t Gauta žinia iš Adelaidės, kad ten 

balandžio 9d. mirė a.a. KAZIMIERA 
DIENIENE, 74 metų amžiaus, gimusi 
Panemunėje, Kauno apskr.. Buvo 
ištekėjusi už J. Jasio, o vėliau už Alb. 
Dieno, kurie jau senokai mirę. Palaido
ta balandžio 12d. Adelaidės Centennial 
kapinėse.

t A.a. VLADAS STATNICKAS, buv.

Lietuvos kariuomenės leitenantas, mirė 
Morphetville, S.A. sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Velionis apie 29 metus moky
tojavo Adelaidės savaitgalio mokykloje, 
24 metus buvo jos vedėju. Buvo Lietuvių 
karių veteranų ir Lietuvių s-gos narys.

Palaidotas balandžio 12d. Centennial 
kapinėse. Velionio liūdi žmona ir sūnūs 
- Gediminas su šeima ir Mindaugas.

J.A.P.

a. f a. Gražinai KOVALSKIENEI 
mirus nuoširdžiai už jaučiame Motinos netekusius 
Jūrą, Guodą ir Algį bei jų vaikus.

Vida ir .Geoff Rone ir
Rasa ir Mindaugas Mauragiai

A. f A. GRAŽINAI KOVALSKIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Guodai, žentui 

Jurgiui Bliokui, giminėms ir artimiesiems.. 
Liūdime drauge su jumis

Onutė ir Algis Kapočiai

A. f A. už amžinybės vartų pasitraukus 
GRAŽINAI KOVALSKIENĘI 

giliai atjaučiam jos sesę Pajautą ii’ vaikus: Guodą, Jurą, 
Agį su šeimomis.

Daina. Gintas, Jūratė, Rimantas ir Jurgis
Reisgys

Pagerbdamas
A. f A. Gražiną KOVALSKIENĘ

vietoj gėlių „Mūsų pastogei“ aukoju 20 dolerių.
Pranas Lazutka

Pagerbdami 'i
A. f A. Gražiną KOVALSKIENĘ

vietoj gėlių „Mūsų pastogei“ aukojame $ 50
A. ir D. Sepokai

“dietoj
Pagerbdami

A. t A. Gražiną KO VALSKIENĘ
vietoj gėlių „Mūsų pastogei aukojame 20 dolerių

Danutė ir Rust utis Lynikai
Loreta ir Rita

A. į A. Gražinai KO VALSKIENEI 
mirus

vietoj gėlių aukojame „Mūsų pastogei“
M. Migevičienė (30), I. ir A Dudaičiai (20), Jūratė Ivinsk
ienė (20), E. Bliokienė ir Vingilių šeima (50), Milda 
Bukevičienė ir šeima (50), L. ir M. Cox (20), L ir V. Linartai 
(JAV, 30), P. ir J. Pullinen ir šeima (50), P. Daukienė (30), 
R. ir A Migai (50), N. ir K Stašioniai (30). Viso $ 380.

A. t A. Stasei AIAKLNIENE1 
minis, gilią užuojautą jos vyrui Juozui ir likusiems šeimos 
nariams, Australijoje ir Lietuvoje, reiškia

L.V.K. S. „Ramovė“
Sydney skyriaus valdyba

„Mūsų Pastogė“ Nr. 1919955.15. psL7
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In formacija
PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 

ŽIDINIEĖIAMS
Sydnėjaus lietuvių skautų Židinio su

eiga šaukiama š. m. gegužės 28 d. 3. 30 
vai. p.p. Lietuvių klubo mažojoje salėje. 
Atsižvelgiant į tai, kad sueiga bus meti
nio pobūdžio ir bus pravedami naujo 
tėvūno bei kanclerio rinkimai, visi 
Sydnėjaus židiniečiai prašomi kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Taip pat kviečiami ir 
tie skautai bei skautės, kurie galvoja jau 
esą išėję iš „trumpų kelnaičių“ stadijos, 
jungtis į mūsų eiles. Mums reikia naujo 
kraujo, naujų jėgų, naujų idėjų. Pagal
vokime, kad jėgoms išsekus Židinys 
grimzta į merdėjimą - tad jūsų atsi
lankymas į sueigą suteiks taip reikiamą 
atgimimo dvasią.

Budėkime ir tarnaukime J
s. TJ. Rotcas - Tėvūnas 

v-s. M. Cox - Kanclerė

Gegužės 20d., šeštadienį, 5val. vakaro

Melburno lietuvių namuose
G1NTAROANSAMRLIOVAKARONĖ

Prie gintariečių programos prisidės ir Melburno kaimo dain
ininkai, vadovaujami Bronės Staugaitienės.

Užsisakykite vietas ar stalus pas Dalią Antanaitienę, tel. 9857 
8338arba pas Rūtą Jokubaitienę, 98401075. Kaina (su vakariene) 

i suaugusiems - $10, vaikams nuo 5 iki 12 m. - $5, šeimai - $25. j

Š.m. birželio mėn. 4d., sekmadienį 2 vai. p.p. Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugija 
Lietuvių namuose Bankstowne ruošia
Kultūrinę popietę

Programą atliks Jaunimo teatro grupė, vadovaujama p. 
Onutės Maksvytienės. .

Bus turtinga loterija, kavutė ir pyragėliai.
Savo atsilankymu pagelbėsite ir jaunimo teatro grupei. 

Kviečiame visus! Įėjimas $ 5.00
S.L.M.S.G.D-jos Valdyba.

POPIETĖ
Gegužės 21 d. 1 vai. popiet Melburno 

lietuvių klubo patalpose bus rodoma 
dokumentinė filmą apie legendinį parti
zanų vadą Juozą Lukšą-Daumantą „Ba
ladė apie Daumantą“. Komentuos Gab
rielius Žemkalnis.

Po to Katalikių moterų draugijos narės 
turės pasikalbėjimą/pasitarimą Moterų 
seklyčioje Melburno

LKM draugijos valdyba

IEŠKO
*■ Valė Masiulytė-Pernaravičienė 

ieško savo pusbrolio Kazimiero 
ŠIMKŪNO, gimusio 1923 ar 1925 m. 
Utenos rajono Tauragnų miestelyje. Ži
nančius apie jo likimą, rašyti: V. Pemar- 
avičienei, Birutės g-vė (namo numeris 
neduotas), Utena, Lithuania.

*■ Tomas Nenortas, gyvenantis 38 
Webster Hill Bind, West Hartford, CT 
06107, USA ieško giminaičio Vyto MA
TULAIČIO, gimusio 1921 m. 
Marijampolėje. Po karo gyveno Mel
burne.

«■ ViktorasŽeimys(19JayAve.,Belf- 
ield-2191, tel. 642 4823) ieško GRUŠO 
JONO. Juozo sūnaus, gim. '1927m.; 
Leilėnų km., Telšių rajone (anksčiau 
Kuršėnų raj.), pasitraukusio iš Lietuvos 
1940 m.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 19 19955.15. psl.8

Zanavykų popietė

Pranešame, kad zanavyKų popietė 
įvyks gegužės 28d., 2 vai. p.p. valgykloje 
Lietuvių klube BanKstowr. e.

Darbotvarkėje: žodis apie Zanavykiją; 
korespondencija ir sveikinimai iš Sakių; 
aptarsime ateities veiklą; valdybos rinki
mai: linksmoji dalis.

Maloniai kviečiame zanavykus, jų 
bičiulius, kaimynus kapsus ir kt pri
jaučiančiuosius atsilankyti. Prižadame, 
nuotaikingai praleisite popietę.

Dalyvausiantieji praneškite telefonu 
A Krankliui 727 3131 ar M. Reisgienei 
543 1001 iki gegužės 22d. Dalyvių skai
čių reikia pateikti virtuvei (iki 22d.). 
Dalyvaujantys apsimoka už pietus.

Iki malonaus pasimatymo
Zanavykų draugija. Sydney

Pranešimas
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klu

bas „NERINGA“ 1995m. gegužės 18 d. 
12 vai. p.p. šaukia visuotinį metinį klubo 
narių susirinkimą Lietuvių klubo patal
pose, 16-18 East Terrace, Bankstown.

Darbotvarkė: 1. Atidarymas; 2. Su
sirinkimo pirmininko rinkimas; 3. Su
sirinkimo sekretoriaus rinkimas; 4. 
Mandatų komisijos rinkimai; 5. Praei
to susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas; 6. Pirmininkės pranešimas; 
7. Iždininko pranešimas; 8. Revizijos 
komisijos pranešimas; 9. Diskusijos dėl 
pranešimų; 10. Naujos valdybos rinki
mai; 11. Revizijos komisijos rinkimai; 
12. Klausimai ir diskusijos; 13. Susi
rinkimo uždarymas.

,.NERINGOS“ klubo
Valdyba

LPKTS pranešimas

LPKTS-GOS pirmininkas praneša 
Australijos lietuviams, kad Australijoje 
gyvenantis Vytautas Mačys yra įgalio
tas atstovauti LIETUVOS POLITINIŲ 
KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGAI 
VISAIS REIKALAIS.

1995.04.03
LPKTS pirmininkas

1. Lukša

I
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 -18 East Terrace, BANKSTOWN. tel 708 1414, 
faksas (02) 790 3233

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
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Pranešame, kad gegužės 21<L, 2.30vaL popiet ruošiamasis 
„Juoda ir balta“ (“Black & White“) disko vakaras vaikams 
ir jaunimui. Įėjimas - $2.50. Į šią kainą įeina bealkoholiniaiai 
gėrimai, čipsai ir „karštas šuniukas“ (“hot dog“). Vaikusis 
prižiūri suaugusieji įleidžiami veltui. Bus traukiamas laai- 
mingas durų prizas - $25 vertės Joan Chandlers talonaas. 
Taip pat įdomūs prizai bus teikiami geriausiems šokėjamns.

Atvykite kaip šeima ir praleiskite malonią popietę. Ddėl 
platesnės informacijos skambinkite Elenai - 610 2540 arbba 
Laurai - 823 6669. Klubo Moterų Komitetais

KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

ALKOS TBMH1MŲNML4MS 
per Sydnėjaus Sėtin ių kataliku kultūrai 

draugijų aukojo:

Sydnėjaus lietuvių katalikų
kultūros draugija $ 500
Sydnėjaus lietuvių savišal-
pos fondas Caritas $ 300
P. Kušleikienė $ 100
J. Gatavičius $ 5
A Savickienė $ 150
Sydnėjaus lietuvių Rožinio
būrelis $ 150
Sig. Stukys $ 15
J. Sakalauskas $ 500
P. Z. Andriukaičiai $ 500
A ir A Pakalniai $ 200
M. Koliavienė $ 50
J. Žukauskas $ 10
J. Kedienė $ 5
A ir E. Giniūnas $ 50
A Rupšys $ 20
A Pauliukonienė $ 50
P. Donielienė $ 5
A Jokantas $ 20
J. Barila $ 10
J. Maksvytis $ 5
L. Pukys $ 50
B. Sidarienė $ 10
M. Šumskas $ 50
A Pečiulis $ 50
B. Ropienė $ 50

Viso $ 2855

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Sydnėjaus lietuvių katalikų 

kultūros draugija
* * *

Per ALB Sydnėjaus apylinkės v-bą 
Tremtinių namams taip pat aukojo 
Henrikas Meiliūnas - $ 300

ALKOS IREIfllMĮWMIMS
f Tremtinių grįžimo fondo sąmatą tą \r 88 

TALKOJE 3d gegužės 8 dienos g fitntm 

sekinėtos aukos (TALKA, P.O. bbox 307, 

Aiorth Melbourne, 305/'

Peter Bimba $ 200
Lilija Kozlovskienė $ 50
S. ir J. Meiliūnai $ 100
J. Bruožis $ 20
B. Prašmutaitė $ 20
L. A. Ramanauskas $ 20
J. Erminas $ 20
Dana Jancy $ 20
A ir S. Montvidas $ 50
V. ir E. Baltutis $ 100
S. ir R. Baltutis $ 20
B. Jurgelionis $ 100
I. ir P. Bakšiai $ 100,
Adolfas Vaičaitis $ 30
V. Petraitienė ir šeima $ 300'
Elena Dziukienė $ 100
M. Szmelter $ 50 '
Jurgis Rūbas $ 50,i
O. Aleknienė $
G. ir D. Žemkalniai $

25^

I. Jonaitis $ 50
V. Patašius $ 200
V. Danta $ 100
V. ir J. Zablockis $ 100
per Syd. Liet. Kat. D-ją $ 28S
per Sydnėjaus apylinkę $ 445
Syd. apyl. Valdyba $ 500
N. ir J. Vitkūnai $ 50
A Plokštienė $ 100
J. Stankevičius $ 25 i
J. Rapševičius $ 50
J. ir O. Virbickai $ 50

Sibiro tremtiniai taria Jumss ačiū 1
tūkstančių 900 kartų.

TIM

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. 85. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per pparą.
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