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Gegužės mėnesio pradžioje minime 
garbingą Motinos dieną

Rinkimų pamokos
Nesenai per palyginus trumpą laiką 

Lietuvos rinkėjai net keletą kartų ėjo prie 
rinkimų urnų. Šiais metais jų laukia dar 
vieni. Lietuvos valstybei labai svarbūs, 
prezidento rinkimai. Todėl verta pa
gvildenti praėjusių rinkimų pamokas. 
Politologas Vytautas Radžvilas savo ko
mentare savaitraštyje „Dienovidis“ (Nr. 
14,balandžio 4 d.) bando įžvelgti Lietuvos 

- visuomenės politinės sąmonės pokyčius, 
analizuodamas praėjusius Seimo ir sa
vivaldybių rinkimus. Jis daro kai kurias 
išvadas apie galimą strategiją politikams, 

j siekiantiems pergalės būsimuose Lietuvos 
prezidento rinkimuose.

j V. Radžvilas kviečia politikus kur kas 
rimčiau ieškoti tikrųjų vis didėjančio 
piliečių politinio pasyvumo priežasčių. Jis 
kelia hipotezę, kad tarp pasyviųjų (į 

! linkimus neinančių) rinkėjų yra nemažai 
žmonių, į kuriuos politinės partijos ne- 

, sugeba kreiptis taip, kad būtų išgirstos ir 
■ šit] žmonių paremtos rinkimų metu.

■ Radžvilas įžiūri naują rinkėjų sluoks- 
nį, kuriuos apibūdina kaip šiuolaikiškiau 
išsilavinusius ir savarankiškesnius, t.y. 

J labiau nepriklausomus nuo valdžios 
malonės, laukiančius kitokios, raciona

lesnės, politinės kalbos. Jis teigia, kad šie 
,,naujiejirinkėjai“skiriasinuo „tradicinių“ 
tuo, kad iš politikų nori išgirsti ne tai, „kas 

; bus duota“, o tai kas, kaip ir, svarbiausia, 
' kodėl bus „daroma“. „Naujasis rinkėjas“ 

nori ne tik kažką gauti, bet ir „suprasti“. 
Tuo tarpu tradiciniam Lietuvos rinkėjui 
apibūdinti, pasak Radžvilo, tiktų iš sporti
nio žodyno pasiskolintas „fano“ arba 
„sirgaliaus“ vardas.

Autorius atkreipia dėmesį į tai, kad 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konserva- 

i ’torių) elektoratas labai stabilus - per ke
lis paskutinius rinkimus už juos balsavo 
apie400000 žmonių, o to aiškiai nepakaks 

t prezidento rinkimams laimėti. Radžvilas 
i- mano, kad Lietuvos dešiniųjų partijų 
I elektorato „stabilumas“ sąlygojamas to. 

kad dauguma jų šalininkų priskiriami, ,fa- 
1 nų“ kategorijai, nes jie balsuoja anaiptol 

ne už dešiniąsias ekonomines ir socialines 
s idėjas. Jų lojalumą dešiniosioms partijoms 
i lemia okupacijos metais patirtos skriau

dos arba nepasitenkinimas kitų politinių 
‘partijų veikla.

Radžvilas pranašauja, kad retėjant 
„fanų“ gretoms, Lietuvos politinėms 

j partijoms teks stoti akistaton su „naujuoju 
.rinkėju“, kuris bus sąmoningesnis, taigi ir 
reiklesnis. Šiandieninė partijų problema - 
kaip išsikovoti to „naujojo rinkėjo“ pa
lankumą ir paramą kartu neišbarstant vis 
dar gausaus „tradicinio“ elektorato balsų, 

į Radžvilas šios problemos sprendimui siū- 
Į lo partijoms diferencijuotai kalbėti, kurti 
Į aiškiai apibrėžtą „naujajam rinkėjui“ 
Į patrauklią ideologiją - mintyse regimą ša

lies ir valstybės viziją.
Pakartotini rinkimai į Seimą

Vyriausioji rinkimų komisija penk
tadienį patvirtino, jog praėjusį sekmadienį 
Trakų rinkimų apygardoje vykusiuose 
pakartotiniuose rinkimuose Seimo, nare 
išrinkta Centro sąjungos atstovė Danutė 
Aleksiūnienė. Ji surinko 55,84% rinkėjų 
balsų. Dėl Seimo nario mandato Danutė 
Aleksiūnienė varžėsi su Lenkų rinkimų 
akcijos atstovu Henriku Jankovskiu, už 
kurį balsavo 40,67% rinkėjų. Seimo narės 
pažymėjimas D. Aleksiūnieneibus įteiktas 
pirmadienį. Savo pareigas ji pradės eiti 
davusi priesaiką Seime. Seimo nariai kol 
kas nėra išrinkti tik Vilniaus - Trakų ir 
Naujosios Vilnios rinkimų apygardose. Čia 
pakartotiniai rinkimai neįvyko dėl mažo 
rinkėjų aktyvumo. Šiose apygardose jie 
vyks 1998 m. kovo 22 dieną.

Merų rinkiniai savivaldybėse
Merai išrinkti jau 46 iš 56 savivaldy

bių. 22 iš jų yra konservatoriai, 10 - kitų 
dešiniųjų partijų atstovai. Valstiečių parti
jai atstovauja 4 merai, LDDP, social- 
demokrataųgs bei lenkų rinkimų akcijai - 
po 2 merus. Keturi merai - centristai.

Lietuvos konservatoriai gavo absoliu
čią daugumą merų postų šalies mies
tų savivaldybėse - septynis iš vienuolikos, 
kuriose įvyko rinkimai, tarp jų Vilniuje ir 
Kaune. Po vieną merą miestuose turi 
Krikščionių demokratų ir Demokratinės 
darbo partijos bei Centro ir Liberalų 
sąjungos.

Konservatorių įtaka savivaldybėse po 
šių rinkimų aiškiai susilpnėjo. Anksčiau iš 
56 savivaldybių konservatorių merai bu
vo išrinkti 38 miestuose ir rajonuose, kitų 
dešiniųjų - 12-oje, o centristų ir kairiųjų 
merai vadovavo 6 savivaldybėms.

Siūloma keisti ambasadorius
Suderinusi su prezidentu, Vyriausybė 

nutarė pakeisti septynis Lietuvos am
basadorius. Siūloma atšaukti Petrą Aušt- 
revičių iš Suomijos, Ričardą Bačkį iš 
Prancūzijos, Viktorą Baublį iš Baltarusi
jos, Haliną Kobeckaitę iš Estijos, Romual
dą Kalonaitį iš Švedijos. Iš ambasado
riaus prie NATO pareigų numatoma at
šaukti ir Dalių Čekuolį, tačiau jis liktų 
ambasadoriumi Belgijoje, Nyderlanduose 
ir Liuksemburge. Čia jis buvo paskirtas 
1994 -1995 metais. Alfonsą Eidintą siū
loma atšaukti iš pareigų JAV ir Meksi
koje, tačiau jis liktų ambasadoriumi 
Kanadoje. Ambasadorių atšaukimas susi
jęs su nuostata, kad ambasadoriai skiriami 
trijų metų kadencijai. Prezidentas A. 
Brazauskas „Respublikai“ sakė, kad 
„atšaukimo procedūra ilga“, tad „praeis 
gal mėnuo, gal du, kai kuriais atvejais ir 
trys“, kol ambasadoriai paliks dabartinius 
postus. Naujų ambasadorių pavardės dar 
nepaskelbtos. Pasak „Respublikos“, nauju
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ambasadoriumi prie NATO bus paskirtas 
buvęs krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, ambasadoriumi Baltarusijo
je - buvęs Lietuvos delegacijos deryboms 
su Rusija vadovas, buvęs vidaus reikalų 
ministras Virgilijus Bulovas. Kas bus 
skiriamas ambasadoriumi JAV, tiksliai 
darnežinoma. URM „Respublikai“ minėjo 
keturis pretendentus: UR viceministrą 
Albiną Janušką, „Laisvosios Europos“ 
radijo lietuvių tarnybos direktorių Kęstutį 
Girnių, dabartinį ambasadorių visai Loty
nų Amerikai Vytautą Dambravąir, galbūt, 
Liną Linkevičių.

Baltarusija atsiprašė Lietuvos
Bal tarusija atsiprašė Lietuvos uždviejų 

savo karinių automobilių įvažiavimą į 
svetimą teritoriją ir pažadėjo panašių in
cidentų nekartoti. Per karines pratybas 
netoli Lietuvos sienos „netekusios orien
tacijos į Lietuvos teritoriją įvažiavo dvi 
vikšrinės transporto priemonės“. Pasie
niečiai nežino, kiek laiko pažeidėjai bus 
Lietuvos pusėje. Lietuvos URM Balta
rusijos notą gavo to paties penktadienio 
naktį. Lietuvos Nacionalinio saugumo 
komiteto nario Sauliaus Pečeliūno nuo

Nuotr. Gedimino Zdančiaus 

mone, šis incidentas gali būti neatsitik
tinis, turint galvoje Lietuvos ketinimus 
stoti į NATO. 600 km Lietuvos ir Bal
tarusijos siena dar nėra nužymėta ir 
specialistų vertinimu, nėra tinkamai kon
troliuojama dėl lėšų, žmonių ir įrangos 
stokos.

Finansinių bylų revizija
Naujai paskirto generalinio prokuroro 

Kazio Pėdnyčios įsakymu sudaryta jung
tinė finansinių nusikaltimų tyrimo grupė 
revizuos visas šio dešimtmečio finansines 
bylas. Penktadienį Lietuvosradijo „Aktua
lijų studijos“ laidoje K. Pėdnyčia išreiškė 
viltį, kad tai padės susigrąžinti iššvaistytą 
valstybės ir privačių asmenų turtą.

Generalinės prokuratūros, Vidaus 
reikalų ministerijos, Valstybės kontrolės 
bei Valstybės saugumo departamentų 
pareigūnai kartu ketina grįžti prie nutrauk
tų ar sustabdytų kolūkio turto iššvaistymo 
ir kitų privatizacijos bylų. „Žmonės turi 
žinoti, kad teisėsaugos institucijos nepa
liks ramybėje tų, kurie nusikalto“, - teigė 
K. Pėdnyčia, žadėdamas atnaujinti bau
džiamąjį persekiojimą netinkamai už-
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baigtose bylose. Tačiau jis pabrėžė, kad 
šio sudėtingo tyrimo rezultatų nereikia 
tikėtis labai greitai ir kad uždelstas laikas 
apsunkins pareigūnų darbą.

Pasikeitimai generalinės 
prokuratūros vadovybėje

Balandžio 19 d. „Respublika“ ir „Lie
tuvos aidas“ praneša, kad generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia gavo savo 
pavaduotojų Artūro Paulausko bei Aristi
do Pėstininko pareiškimus, kuriuose pra
šoma atleisti iš užimamų pareigų „šalims 
susitarus“. Žurnalistų žiniomis, A. Pės

tininkas žada įsidarbinti teisėju, o savo 
kandidatūrą į prezidentus keliantis A. 
Paulauskas sieks advokato katjeros.

Kandidatai į prezidentus
Naujo darbo reikia ir kitam preten

dentui j prezidentus - iš katalikų radijo 
„Mažosios studijos“ vadovo pareigų at
sistatydino Vaidotas Žukas. „Lietuvos ry

tui“ jis paaiškino, kad Lietuvos vyskupų 
konferencija jo politinį žingsnį dėl kandi
datavimo į šalies vadovo postą palaikė 
nesuderinamu su Katalikų radijo vadovo 
pareigomis ir paprašė atsistatydinti, ką jis 
ir padaręs.

Vilniaus universiteto rektorius Rolan
das PaviLonis patvirtino, kad jis rimtai 
galvoja kelti savo kandidatūrą Lietuvos 
prezidento rinkimuose. Kol kas, rektorius 
sakė, dar neapsisprendęs ir laukia aplin
kinių reakcijos, rašoma balandžio 17 d. 
„Lietuvos aide“.

Referendumas dėl strateginių 
objektų privatizavimo

Lietuvos socialdemokratai siūlo su
rengti referendumą strateginių įmonių 
privatizavimo klausimu. Referendumą 
tikimasi surengti kartu su Prezidento 
rinkimais - gruodžio 21 dieną. Socialde
mokratai pasisako prieš strateginių įmo
nių privatizavimą. Jų sąraše naftos pra
monės, šiluminės ir elektros energijos 
gamybos ir tiekimo, telekomonikacijų ir. 
ryšių transporto įmonės, Klaipėdos vals
tybinis jūrų uostas ir oro uostai.

Mokslo taryba siūlo kredituoti 
studijas

Lietuvos mokslo taryba siūlo pamažu 
pereiti prie valstybinės studijų kreditavi
mo sistemos. Tai užfiksuota jos priim
tose Lietuvos mokslo ir studijų plėtotės 
strateginėse nuostatose. Mokslo tarybos 
narių nuomone, tokia sistema padidintų 
studentų atsakomybę už studijų valstybės 
pinigais kokybę, įgalintų racionaliau pa
naudoti specialistų ruošimui skiriamas 
lėšas.

Kiekvienam studentui, priimtam į 
aukštojoje mokykloje valstybės finan
suojamą vietą, būtų suteikiama teisė gauti

Pavasaris Lietuvos provincijoje
Ant dirvonėlio, netoli tvarto pastačiau 

gandralizdį. Parinkome tvirtą, aštuonių 
metrų ilgio eglės rąstą, nužievinom. Vie
ną galą aptepėm smala, prie antojo pri- 
tvirtinom vytelėm apipintą vežimo ratą. 
Keturi stiprūs kaimo vyrai įstatė jį į dviejų 
metrų gylio duobę ir apkasė. Beliko tik 
aptverti tvorele ir apsodinti krūmais.

Gal atsiras koks neperdaug išrankus 
benamis gandras, sugrįžęs iš tolimų šiltų 
kraštų ir įsitvirtins šioje naujai atkurtoje 

grąžintiną valstybės biudžeto kreditą 
apmokėti studijoms. Gerai besimokan
tiems po kiekvieno semestro kredito dalis i 
nubraukiama, nepažangiesiems skola 
kaupiasi.

Tai, pasak Mokslo tarybos patarėjo 
daktaro Vladislovo Guogos, tėra tiktai 
siūlymai. Patį kreditavimo, ir ypač kreditų 
kompensavimo mechanizmą, dar reikia 
sukurti. Tai bus daroma po to, kai bus 
priimtas Aukštųjų mokyklų įstatymas. Jo 
projektas baigiamas ruošti ir šį pavasarį 
bus pateiktas svarstyti Seimui.

Mirė Vytautas Kašuba
Eidamas 82 metus, po sunkios ir ilgos 

ligos mirė žymus dailininkas, Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatas Vytautas 
Kašuba. Jis yra sukūręs daugybę no
vatoriškų monumentalių ir kamerinių 
skulptūrų, reljefų, antkapinių paminklų, 
medalių. Vilniaus Katedros aikštėje stovi 
skulptoriaus sukurtas paminklas Didžia
jam Lietuvos kunigaikščiui Gediminui. 
Vytauto Kašubos skulptūros stovi Drus
kininkuose, Europos centro skulptūros 
parke netoli Vilniaus. Jo darbai puošia 
Vilniaus arkikatedrą, Trakų pilį. Na
cionalinėje galerijoje veikia nuolatinė 
Vytauto Kašubos dovanotų darbų eks
pozicija. Atgimimo metais Vytautas Ka
šuba padovanojo Lietuvai daugiau kaip 
120 savo darbų. 1993 metais jam paskirta’ 
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno 
premija.

EMI pasiūlymas
Vytautui Landsbergiui

Viena didžiausių pasaulio įrašų ben
drovių EMI pasiūlė Lietuvos Seimo pir
mininkui Vytautui Landsbergiui „Abbey 
Road" studijoje Londone įrašyti M.K. 
Čiurlionio sonatas fortepijonui. Šis pa
siūlymas pateiktas, patams žymiajam 
violončelininkui Mstislavui Rostropo
vičiui. EMI siūlosi išleisti Vytauto Lands
bergio įrašytą kompaktinį diską specialio
je klasikinės muzikos debiuto serijoje, 
informuoja .Lietuvos rytas“.

Džiazo garsenybės koncertas
Balandžio 18 d. septintajame tarp

tautiniame džiazo festivalyje „Kaunas 
JAZZ“ koncertavo vienas savičiausių 
pasaulio saksofonistų Janas Garbarekas, 
gyvenantis Norvegijoje, ir specialiai kon
certiniam turai po Baltijos šalis suburta 
grupė, informuoja „Kauno diena“. Ilge
singas Garbareko saksofono tonas yra 
užbūręs daugelį džiazo gerbėjų Lietuvoje 
ir visame pasaulyje, tame tarpe ir šios 
apžvalgos autorių.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
ELTOS pranešimais, Laimos Statule- 
vičienės savaitine Lietuvos įvykių ap
žvalga, „Dienovidžiu".

Spaudai parengė Saulius Varnas 
1997 m. balandžio 19 d.

sodyboje. O tai būtų puiku!..
Su gandrais, ar kiek vėliau, parskris ir 

mūsų tėvynainiai iš tolimų kraštų. Vieni 
skubės pramintais keliais į savo tėviškę, 
kiti - naujokai ieškos prieš daugel metų 
paliktų lizdų. Ne vienas atras tas senas 
vieteles, bet neberas savų sodybų, neberas 
šimtamečių liepų ir ąžuolų nei aukštai 
pakeltų gandralizdžių.

Mano apylinkėje, netoli Medingėnų, 
kur dabar mokinu vaikus, yra toks išdras-

Trumpai iš visur
Saudi Arabijos Mecca miestas, viso 

pasaulio musulmonų šventovė, kasmet 
sutraukia milijonines maldininkų minias. 
Dažnai šie maldininkai tampa katastrofų 
aukomis. Balandžio 16 d. kilęs gaisras 
apėmė 70 000 palapinių miestą Mecca 
pašonėje. Žuvo ar nuo apdegimo mirė 340 

maldininkų, apie 800 sužeistų. Nukentėję 
visi atvykę iš Pakistano, Bangladešo ir 
Indijos.

Izraelio min. pirmininkas Benjamin 
Netanyahu, laikęs kietą liniją derybose su 
palestiniečiais, susilaukė nemalonumų 
namų fronte. Policija jį balandžio 16 d. 
apkaltino korupcija, įstatymų pažeidimu 
skiriant aukštą pareigūną. Policijos tardy
mo duomenys perduoti valstybės proku
rorai Elyakim Rubenstein, kuris turės 
nuspręsti, ar kaltės įrodymų užtenka užves
ti min. pirmininkui baudžiamąją bylą.

■Balandžio 17 d. Jeruzalėje mirė 76 m. 
amžiaus Chaim Herzog, žydų istorikas ir 
diplomatas, 1983 - 1993 buvęs Izraelio 
prezidentu.

NežiūrintOkinavosgyventojųprotestų, 
Japonijos parlamentas priėmė principinį 
nutarimą atnaujinti JAV karinių bazių 
nuomossutartį tiekOkinavoje,tiekkitose 
Japonijos vietovėse.

Antikomunistinių partijų sąjunga 
laimėjo parlamento rinkimus Bulgarijoje, 
išstumdama iš valdžios socialiųjų (buvusių 
komunistų) partiją.

Iš pareigų atsistatydino Peru vih 
reikalų ministras, visuomenės kritil® 
mas dėl neveiklumo likviduojant it? 
liucionierių lizdą Japonijos atitesi 
Limoje. Užsibarikadavę revoliuciomat 
dar vis laiko 72 įkaitus, pagrobtus petį 
gruodžio 17 d. Kartu su ministru ala 
tatydino ir policijos viršininkas.

Balandžio 23 d. rytą Peru kariuotts 
ir policijos daliniai su šarvuočiais ir gts 
tomis puolė ambasados pastatą, išlašu 
darni Tupac Amaru sukilėlių Mm 
įkaitus. Susišaudant žuvo vienas iš įkii 
keli kiti sužeisti. Nukauti visi 15 sukilti

Pietų Afrikos prezidentas Neis 
Mandela bando likviduoti pilietinį Ii 
Zairėje, pasikvietęs pas save derybs 
Zaires prezidentą Mobutu ir sukilėliųhi 
rį Kabila. Pradžioje sutikęs į derybasi 
vykti, vėliau prezidentas Mobutu prade 
atsikalbinėti, esą per daug sergąs toliu 
kelionei.

Balandžio 21 d. pirmieji Kinį 
Raudonosios armijos daliniai atvykt 
Hongkongą, kuris turi būti D. Britain 
perleistas Kinijai liepos 1 d.

Balandžio 21 d. sustojo visas judėj 
mas Londono gatvėse, airių teroris 
organizacijai IRA paskambinus, kad bt 
išsprogdintos bombos penkiose get 
žinkelio stotyse bei Heathrow ir Gani 
aerouostuose. Policija tuoj uždare judėp 
eilėje priemiesčių. Jokių bombų nerasi

kytas lizdas, visų žinomas kaip Šukšto 
dvaras. Jame prieš 120 metų gimė rašyto
ja Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana. 
Jos jubiliejui pažymėti, daug kur Lietuvo
je bus rengiami minėjimai. Tiktai prie šio, 
kadaise rožėse ir jazminuose paskendusio 
romantiško dvarelio, niekas jos vardo 
neminės.

Prieš keletą metų buvo atvykęs ponas 
Šukšta, šio dvaro buvęs savininkas, iš 

Amerikos. Tačiau, vos pravėręs duris turėjo 
nešti „kudašių“, mat tuomet šiame kiau- 
rastogyje.suklypusiamemoliniamepastate 
gyveno valkataujantys girtuokliai, kurie 
nuolat kėlė vaidus. Šiemet iš gaujos beliko 

vienas tūlas pilietis, o stogas dar labiau 
sukiuręs ir niekas neketina šio istorinio 
pastato remontuoti. Valdžios iždas tuščias 
- yra svarbesnių reikalų!..

Tokių apleistų sodybų yra daug. Jose 
gyvena žmonės be vilties ir be ateities, 
visokie perėjūnai, sugrįžę iš kalėjimų ir 
bedarbiai girtuokliai su daug mažylių 
vaikučių. Seniūnams tai sukelia daug 
problemų. Būna atvejų, kad girtaujantys 
tėvai labai skriaudžia savo vaikus, prage
ria visą valdžios išmokamą mėnesinę vai
kų paramą, kuri šiuo metu yra 82 litai. 
Badaujančius vaikus maitina mokykla. 
Socialiai remtini vaikai gauna po 2 litus 
pietum. Nesočiai papietausi iš tų 2 litų. 
Dažniausiai jie gauna sriubos ir dešrelę su 
bulkute, arba žemaitiškų blynų.

Būna atvejų, kad motina palieka savo 
mažamečius vaikus ir iškeliauja keliom 
savaitėms pas savo butelio draugus. Me
dingėnuose ilgesnį laiką gyveno 6 vaikai

be motinos (savo tėvų jie, atrodo, nė viet 
nepažino). Vyriausia mergaitė -17 met 
mokinasi Rietavo Aukštesnėje žemės ūk 
mokykloje, o penkiolikmetė Sandrapriž 
ri savo 4 jaunus broliukus. Vaikai gra 
savarankiškai ir visai neblogai. Mota 
dingus, apylinkės gyventojai pradėjo va® 
remti. Vienas dovanojo ožką, kitas s 
šaldytuvą, trečias bulvių maišą. Ojies 
pasirodžius per TV programą, labdr 
pradėjo plaukti iš visos Lietuvos. Vies 
anoniminis geradaris dovanojo jiemsin 
mokytojai kelionę į Paryžių. Apie tais 
žinojusi motina, tuoj prisistatė ir gerti 
išpylė jiems kailį - prisireikė net polką 
įsikišimo. Televizorius ir kitos vertinę 
dovanos buvo laikinai perkeltos j n 
kyklą. Teko ir man sutikti šią nelaimia 
moteriškę, einančią namo su mažuoju' 
mečiu Donatu. Moteriškė atrodė Is 
suvargus ir pasenusi, nors jai toli Hat 
metų. Jaunasis Donatas buvo labai sign 
įsikabinęs į motinos ranką ir nennkt 
nuo jos akių.

Vokiečiai labai remia vargšus Ii 
tuvoje. Plungėje yra įsteigta Mende® 
Plungės draugija. Mendeno bendruos

kompiuteriais, siuvimo mašinom ir

naujų lovų ir daug medikamentų.

vusių su miestais ir miesteliais Vokietį 
je. Visų vargšų paremti neįmanomai 
gą laiką prisireiks Lietuvėlei pavargti

Šiek tiek linksmesnėmis temomis:
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£ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE %
Pabūk su ■■■*<!■ i»■»

*, .... katintiprarastoskortelėsreikaląsutvarkyti,
Aš čia viską puikiai pažįstu - xn . v- . VI . • , , , galėsiu apakėlius 0 Pacloms Paleskotl karingo 
nuo lovos link stalo, vairuotojo. Laikinai sustiprėjęs slaugos
nuo stalo link lango... namų ligonis prašo nuvežamas į krautuves

Rimvydas Stankevičius sau mėgiamo skanumyno pirktis. Kėdė su

Šiomis paprastomis poeto eilėmis yra 

išreikštas daugelio senatvės, ligos bei
vienišumo paliestųjų noras. Melbourne į jį Savonamuosegyvenąlankomiejiteikia
stengiasi kiek galint racionaliau atsiliepti kitokių rūpesčių. „Tai kas dabar man 
lankytojų grupės moterys, dirbančios plaukus nukirps?“Rūpestįpadeda išspręsti 
Socialinės Globos D-jos apimtyje. paprašyta savivaldybės soc. darbuotoja.

Melbourno Soc. Globos senelių ir invalidų prieškalėdiniai pietūs Irietuvių namuose

I Užbaigti pirmieji veiklos metai, kai 
vizitančių tinklas buvo išplėstas iki 
dešimties nuolatinių ir septynių pripuo
lamųjų lankytojų. Iš 30 lankomųjų 11 
tebuvo reikalingi vieno ar dviejų aplan
kymų. Taigi, buvo pasiekta beveik ideali 
padėtis, kai vienai vizituotojai tenka vienas 
ar du lankomieji. Šitokioje schemoje 

iiiibant, ligonis, senelis bei vienišasis gali 

miaukti diesnės atidos savo individualių 
reikmių pildyme, oir lankytojai palengvėja 
našta,kurią sudarytų keliolikos lankomųjų 
rūpesči ai, jei tektų tą darbą vienai ar dviem 
lankytojoms atlikti. Taip pat realiai šiais 
metais pasižiūrėta į faktinąlanky tojų amžių 
irjoapribojimus žmogaus veiksmingumui, 
laprasme ir per radiją, ir asmeniškai buvo 
ritmingai kreiptasi į jaunesnes ponias 
agalbos, kad vidutinis vizituojančių mo
stų amžius kiek galima jaunėtu.

Nėra labai reikšminga, jei yra skelbiamas 
>s padarytų aplankymų skaičius: vizitas juk 
>• vizitui nelygu. Vis tiktai kartotekon pasi- 
ą I žiūrėjus, jų būta apie du šimtus. Mat 

stengtasi pas globojamąjį bent kartą per 

mėnesįatvykti.okeliais atvejais ir dažniau. 
Kur specialių patarnavimų nereikėjo, ten - 
vaisių lėkštė, gėlių puokštė ar saldumynai 
-įprastiniai ligoninėse gulintiems nešami 
dalykai. Tačiau hosteliuose, t.y. „spec. 
accommodation“namuoselabai laukiamas 
papildomas davinys - sausa dešra, sūris, 
sviestas, biskvitai. Nuosavoje pastogėje 
gyvenančio veide pražydi šypsenajei sakai, 
kad atnešei didžkukulių ar kugelio. Tai jau 
.ąneals on wheels“ atsibodusio davinio 
viliojantis pakaitalas. Kalėdinių, velykinių 
vizitų metu nešamos būdingesnės toms 
šventėms dovanėlės, o keliems pajėges

nėms paruošiami ir šventiniai pietūs
Lietuvių Namuose.

lau kelinta kelionė su palyda iš slaugos 
namų į klinikas. Pamesta taxi concession 
kortelė. Tenka namų administraciją pas- 

ratukais ir jis pats pakraunama mašinon - 
ir šis įnoris patenkinamas. Gerai, kad taip 
„išdykaujančių“ nedaug.

Kitam žmogui širdį užgula koks ne
ramumas. Apsilankius prireikia ilgesnių 
pokalbių, kartais prireikia pokalbio ir 
paguodostėlefohu. Kartais faktinojo svei
katos stovio nežinantis be reikalo naktimis 
nemiega. Lankytojos ar ryšininkės pa
sikalbėjimas su gydytojuje rūpestį pašali
na. Pokalbiai reikalingi ne tik su gydyto
jais, bet ir su federalinės bei valstijos 
valdžios dovanas dalijančiomis insti
tucijomis, kaip .Migrant resource centre“ 
ar „Aged Care Packages“, nekalbant jau su 
geriau visiems žinomais „Community 
Aged Care“ paslaugų skirstytojais.

Hosteliai, „special accommodation“ 
namai turi skirtingą pobūdį nei slaugos 
namai. Čia glaudžiasi fiziniai gana sveiki 

žmonės. Viduržiemį apsilankius, surandi 
savo globojamąjį lovoje su batais, paltu ir 
skrybėle. Kalbini jo bendrą, kad uždarytų 
duris, langus ir kad neišjungtų šis storulis 
krosnelės nuo šalčio drebančiam lieknam 
draugui. Per sekantį skubotą vizitą neši 
šiltų rūbų krepšelį. Pirmą kartą hostelin 
atvykusi atvežti globojamąjį švenčių 
pietums, grįžusi guodžiasi: „Va, kaip mušė 
širdis!“ Paaiškėjo, kad tai buvusi šiems 
hostelio įnamiams alkoholio normos 
išdavimo diena (yra toks nualkoholinimo 
metodas), o davinį gavusieji čia pat kieme 
juo gardžiavosi.

Lankytojų kelionpinigiams, dovanėlių 
pirkimui draugijos iždas yradosnus, tačiau 
reikia labai dėkoti ir toms lankytojoms, 
kurios, nepaisant jau vien tik pačių lankymų. 
įdėto darbo, dar ir gintarų vėrinius ir mėsos 
kukulius ir net gerą belgišką šokoladą vežė 
iš namų savo globojamiesiems veltui ir be 
jokių kelionpinigių. Todėl draugijos iždas 
šiais metais tesumažėjo dvylika šimtinių.

Šį darbą pastoviai dirbančios yra: Liolė 

Bartaškienė (su ilgų metų patyrimu), Mei
lutė Eimutienė, Nijolė Kairaitienė, Alena 
Karazijienė, Rasa Lipšienė (soc. work),

~~^>^. Taiilinii| šokių ansamblių ir chorų 
, DOMESIUI!! I
\ Gerbiamieji,

Atrodo, kad taip neseniai įvyko pirmoji Pasaulio Lietuvių 
Dainų Šventė 1994 m., palikusi tiek daug gražių prisiminimų, 

o štai jau metrus ruoštis sekančiai šventei.
1998 m. liepos mėnesį Lietuvoje vyks Dainų šventė. Lietuvos šventės rengė

jai vėl kviečia užsienio lietuvius šventėje dalyvauti. Tikiuosi, kad užsienio 
lietuviai šį kvietimą priims ir šiai šventei ruošis su tuo pačiu entuziazmu ir 
energija kaip ruošėsi 1994 metais.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba tvarkys bendras administracinius 
reikalus. Prašome kreiptis:

dr. Vitalija Vasaitienė, PLB vicepirm. kultūrai, 14911 127 th Street, 
Lemont, IL 60439, USA. Tel. (630) 257 8714; Fax (630) 257 9010.

Dalyvavimu susidomėjusius chorus kviečiame kreiptis į chorų ryšininką:
Darius Polikaitis, 7318 Ticonderoga Rd., Downers Grove, IL 60516, USA. 

Tel. (708) 241 0074; Fax (630) 257 9010.
Tautinių šokių ansambliai kviečiami kreiptis į ansamblių ryšininkę:
Audra Lintakienė, 3603 Rosemear Ave., Brookfield, IL 60513, USA. Tel. 

(708) 387 9180; Fax (708) 485 5330.
Kviečiame visus kuo skaitlingiau kreiptis į ryšininkus, pranešant savo keti

nimus ir priimti Lietuvos kvietimą dalyvauti 1998 metų Dainų šventėje. Dainos 
ir šokio jungiami dar kartą pajusime, kad esame viena tauta, visi tos pačios 
Lietuvos vaikai. Su geriausiais linkėjimais

dr. Vitalija Vasaitienė,
PLB vald. vicepirm. kultūrai, 1997 m. balandis.

Birutė Mašanauskienė, Sofija Meiliūnie- 
nė, Regina Pumputienė, Elzė Sasnaitienė, 
Danutė Simankevičienė (ryšininkė), Da
nutė Žemkalnienė ir naujai įsijungusi Liu- 

daĮgaunienė. Kartais talkininkavusios yra: 
Gailutė Gasiūnienė, Audronė Kesminienė, 
ViltisKružienė.ValėBladzevičienė, Guste 
Ramanauskienė ir Jonė Žalkauskienė. 
Tenka neužmiršti ir Teodoro Rudžiausko.

Buvo stengtasi tinkamai suderinti 
lankytoją su lankomuoju ir todėl sulaukta 
rezultatyvaus bendravimo. Viena iš tų,

MELBOURNO SOCIALINES GLOBOS METINIS
Per praėjusius metus 33 Socialinės 

globos d-jos moterys dirbo Lietuvių namų 
vietųvėje, 17 lankė vienišus senelius ir 
ligonius, 10 pakavo dėžes į Lietuvą ir 
nežinia dar kiek talkininkavo šen bei ten. 
Kiekviena džiaugėsi, kad ir ji gali prisidė
ti padėdama kaupti lėšas ar kam nors 
prakaidrindama dieną. Bet norėjosi ir 
pamatyti, koks gi kepalėlis iš tų visų 
trupiniukų išėjo, naudojant tokį neįprastą 
kepimo būdą - iš trupinėlių į kepalėlį. 
Todėl balandžio 13-tą ir būrėsi į Sociali
nės globos moterų d-jos metinį susirin
kimą Lietuvių namų moterų seklyčioje.

Apie „mieles“, kurios kelia ir didina 
kepalą, papasakojo D-jos pirmininkė Jonė 
Žalkauskienė, o taip pat ir apie dovanas, 
išsiųstas į Lietuvą arba įteiktas čia. Gi apie 
didžiojo kepalo nuolatinį raikymą išgir
dome iš ligonių lankymo koordinatorės 
Danutės Simankevičienės.

Tad štai kokia tų pranešimų suvesti
nė. Virdama pietus ir ruošdama maistą 
įvairiems parengimams, D-ja uždirbo ne
toli $ 5000. Organizacijų ir daugelio pa
vienių asmenų aukos siekė netoli $ 3000. 
Didžiausios sumos gautos: Krašto Val
dybos ($ 1250), Talkos ($ 400), Ethnic 
Affairs ($ 800), T. Jurgelaitienės ($ 200) ir 
anoniminė auka ($ 1000). Na, ir, kaip 
sakiau, nemažai pavienių asmenų. Dauge
lis tų aukų buvo Vilnijos mokykloms pa
remti. Šįmet į mokyklas siuntėme mažiau 

siuntinių, bet labiau rėmėme pinigais, kad 
mokyklos galėtų nusipirkti, kojoms reikia, 
pvz. elektrinių virimo plytelių pamokoms 
ir pietums. 

kuriai geriausiai tinka žodžiai „Pabūk su 
manim“, yra išsitarusi: „Atsiuntė man 
angelą“.

Tenka pastebėti, kad visoms lanky
tojoms buvo įteiktas ryšininkės sudarytas 
„Ligonių lankymo vadovas“. Tam reika
lui naudotasi draugijos steigėjos D. Si- 
mankevičienės prieš 45 metus paruoštu 
konspektu bei socialinių darbuotojų D. 
Žilinskienės ir R. Lipšienės paskai

tų užrašais.
D. Simankevičienė

Pinigus į Lietuvą nuvežė ir ten įvairiems 
gavėjams padalino Gailutė Gasiūnienė, 
kuriai už darbą pirmininkė visų vardu 
padėkojo. Padėka galioja ir ateičiai, nes ir 
šiais metais, nuvažiavus į Lietuvą, Gailutė 
apsiėmė atlikti daugybę D-jos prašytų dar
bų ir susitikti su dr. A. Šeškevičium, per 

kurį eina šalpa Vilnijos mokykloms.
Iš viso į Lietuvą buvo nusiųsta 16 

siuntinių mokykloms ir vargstančioms 
šeimoms, pinigais paremta Punsko lietuvių 
šeima, sausio 13-tos invalidė, Kėdainių 
senelių prieglauda, Politinių kalinių s-ga ir 
Medininkų pilies kuoro atstatymas. D-jos 
padėka buvo išreikšta Katalikių Mote
rų D-jai, kuri už tris siunčiamas dėžes 
paėmė tik tiek, kiek reikia užmokėti 
išdalintojams Lietuvoje.

Mūsų „kepale“ būta, pasirodo, ir 
saldžios razinos - įdomios kultūrinės po
pietės, kurią paįvairino Rasa Lipšienė ir 
D. Simankevičienė. (O kodėl manęs ten 
nebuvo?! - Gal sirgau).

Pirmininkė pranešime paminėjo ir 
ateinantį D-jos 45-metį. Šiai šventei 

suruošti jau sudarytas komitetas, ir 
susirinkimas jau priėmė arba atmetė kai 
kurias pasiūlytas detales. Gerai, kad 
komitetui nereiks dirbti vienam - patarėjų 
bus. Dar per anksti skelbti, kas numatyta, 
bet laukiam rugsėjo 20-tos ir ketiname 
kviesti visą bendruomenę.

Su įdomumu laukėme Danutės Si
mankevičienės pranešimo, nes, perėmusi 
ligonių lankymo koordinatorės pareigas, ji

nukelta į 4 psl.
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Šaunus balius sostinėje
Balandžio 5-tą dieną Canberros skau

tai židiniečiai suruošė neeilinį balių, jį 
pavadinę "Kugelio balium". Prie baliaus 
nuotaikos prisidėjo patrauklus salės pa
puošimas. Ant sienų paveiksluose „žydėjo, 
augo irnoko“ bulvės. Stalus puošė bulvės, 
pasipuošusios skrebučiais. Kugelį iškepė 
Židinio vyrai.

Kugelio pristatymas svečiams buvo 
ypatingas. Baliaus seniūnas (Ridas Dau- 
kus), nešinas krivūlės lazda, pranešė 
svečiams, kad balius jau prasideda ir 
„atvyksta“ židiniečių keptas kugelis. Ketu
ri židiniečiai, pasipuošę kepėjų unifor
momis su aukštomis kepurėmis, su dviem 
palydovais iškilmingai ant specialių neš
tuvų įnešė kugelį. Prigeso šviesos, Min
daugas Mauragis akordeonu užtraukė 
lietuvišką maršą. Nešamas kugelis sužibo 
vaivorykštės žiežirbomis. Taip „žibė— 
damas“kugelis, „apkeliavęs“ svečių stalus, 

Sutartinės" merginos linksmame baliaus ūpe.

buvo padėtas ant „švediško stalo“ vaka
rienei.

Sydnėjaus „Sutartinės“ dainininkės, 
sudainuodamos astuonias dainas, prisidė
jo prie baliaus įvairumo. Kugelio kepėjams 
- vyrams „Sutartinė“ specialiai užtraukė 
„ValioŽidinio vyrams, valio!“. Kiekviena 
dainininkė buvo apdovanota kaspinėliu 
perišta bulve ir buteliu šampano.

Baliui dainas parinko ir paįvairino „Su
tartinės“ „dešinioji ranka“ - Rasa Maura- 
gienė, kuri kartą į mėnesį iš Canberros at

vyksta repeticijoms į Sydnėjų, kaip su pa
sididžiavimu „Krivūlė“ priminė svečiams.

Baliaus nuotaika liejosi per kraštus. 
Polka su ragučiais vingiavo per visą klu-

MELBOURNO SOCIALINĖS...

atkelta iš 3 psl.
perorganizavo šį darbą taip, kaip prieš 44 
metus buvo numačiusi, steigdama So
cialinės globos draugiją. Jos pranešimas 
jau pasiųstas į „Mūsų Pastogę“.

Toliau sekė „trupinių skaičiuotojos“ - 
iždininkės Veros Morkūnienės ir revizi
jos komisijos pirmininkės Sofijos Mei- 
liūnienės pranešimai. Deja, sensacijų 
nebuvo, niekas nė vieno cento į šoną 
„nenuvarė“, tad Draugijos pirmininkei 
beliko padėkoti visoms narėms, talkinin
kėms ir net talkininkams už jų darbą, o 
susirinkimo pirmininkei - padėkoti Jonei 
Žalkauskienei už jos sėkmingą vado
vavimą.

Kavutė ir py ragai (mmml), kaip visada, 
buvo pirmos klasės.

A. Karazijienė
"Mūsų Pastogė" Nr.16 1997.4.28 psl.4

bo pastatą, skambėjo juokas, klegesys. 
Pagrindinis šio nuotaikingo baliaus re
žisierius buvo Mindaugas Mauragis su 
savo padėjėjais - Geoff ir Vida Howe - 
Pužaite, Daniu Mauragiu, Jum Kovalskiu, 
Algiu Juodvalkiu, Romu Miniotu ir kt. 
Baliaus svečiai nuo pradžios iki galo buvo 
„Krivūlės“ užimti vis naujais pokštais. Sta

lų „kapitonai“ uoliai ragino savo paval
dinius sukurti gražiausią eilėraštį, iš
garbinant bulvę. „Krivūlės“ išrinkta 
komisija įvertino žaliojo - jaunimo stalo 
kūrybą. Visi stalo „poetai“ buvoapdovanoti 
aukščiausiu vakaro trofėjų - visu maišu 
bulvių. Baliaus pabaigoje nebuvo pamirš
tas Atvelykio margučių ridenimas. Čia 
taikliausią ranką turėjo vėl jaunimas.

Ilgai dar šypsosis australiškoji bulvė 
taip „pagerbta“ ant lietuviško stalo. Tikrai 
buvo šaunus balius sostinėje.

Baliaus dalyvė M. R.

Išvyką į Novvrą 
prisimenant

Balandžio 10 d. gana didelis būrelis tau
tiečių (42 žmonės) susirinkome prie Syd
nėjaus Lietuvių Namų ekskursijai į Sydnė
jaus tolimesnes apylinkes. Netrukus atva
žiavo autobusas ir pakilioje nuotaikoje 
pradėjome savo kelionę. Daugumoje vyko 
seni pažįstami, tad turėjom daug kalbų ir, 
kaip pridera lietuviams, tuoj pasigedom 
lietuviškos dainos.Ir taip klegėdamas ir 
skambėdamas dainų garsais autobusas 
traukė Nowros link.

Kelionė buvo suplanuota labai gražiu, 
kalnuotu keliu. Sofija Šapalienė mus 
linksmino savo anekdotais, o ypatingai 
graži, saulėta diena kėlė visų nuotaiką.

Pirmoji sustojimo vietabuvoMittagonge. 
Turėjom progos išgerti kavutės ir susipa
žinti su vietove.

Vėliau stabtelėjome Bowral miestelyje, 
grožėjomės gamta ir Fitzroy Falls (kriok
liais).

Atvykę į Nowros miestelį. R.S.L. klube 

pietavome, alučiu malšinome troškulį, o 
norintieji galėjo išbandyti savo laimę prie 
"Pocker" mašinų.

Namo grįžome kitu keliu. Sustojome 
didingai gražioje turistinėje Bulli Pass vie
tovėje. Tai labai aukšta vieta, o mūsų dė

Paskaita apie Sydnėjaus menininkus
Balandžio 20 d. popietę Sydnėjaus 

Lietuvių Namai Bankstowne ir vėl suūžė 
nauju renginiu - popiete apie lietuvius 
menininkus Sydnėjuje. Popietę, ALB 
Sydnėjaus liet, valdybos globoje, suniošė 
dr. Genovaitė Kazokienė. Tai pirmasis iš 
lietuvių atvykimo į šį kontinentą 50-mečio 
serijos renginys, kuriame prelegentė rodė 
kiek daugnetikįbendruomenės  gyvenimą, 
bet ir į visos Australijos kultūrą įnešė liet, 
menininkai. Jų atlikti darbai-neproporcingi
jų skaičiui.

Popietę atidarė ALB Sydnėjaus Apyl. 
Valdybos pirm. Vytautas Juška.

Prelegentė, apibūdindama Sydnėjaus 
menininkus, jtĮ darbus, stilius bei trumpus 
paskirų asmenų biografinius metmenis, 
juos suskirstė į septynias grupes.

I. Grafikai - JurgisBistrickas, Henrikas 
Šalkauskas, Algirdas Šimkūnas, Vaclovas 
Ratas, Eva Kubbos;

II. Tapytojai - Jurgis Mikševičius, 
Vladas Meškėnas, Leonas Urbonas;

III. Uždelsę - Jolanta Garolytė - 
Janavičienė (keramikė, dailininkė), Jurgis 
Janavičius, Vida Kabailienė (gamto
vaizdžiai), Leeka Kraucevičiūtė (gamto
vaizdžiai, muzikiniai įvaizdžiai ir t.t.), 
Danutė Karpavičienė (skulptūrinė ke
ramika);

IV. Jaunieji atvykėliai, baigę meno 
mokyklas Sydnėjuje - Nina Meškėnaitė, 
Nijolė Bižytė, Danguolė Keraitytė;

V. Gimę Australijoje - Josonia Pa- 
laitienė (portretai, gamtovaizdžiai, na
tiurmortai), Ugnė Kazokaitė (tapė, lipdė 
nuo pat mažumės, nors dailės nestudijavo), 
Rimas Kabaila (dirba įvairiose srityse), 
Jonas Abromas (tapytojas), Audronė 
Stašionytė - Jurkšaitienė (keramika);

GIEDA GAIDELIAI
Gai - J? Skaitykite angliškai ir išeis 

lietuviškai (t.y. "Gaidžiai")... Tokį 
daugiakultūrinį pavadinimą pasirinko ke
li lietuviai liaudies dainų mylėtojai, pa
siryžę lietuvių dainų meilę įkvėpti ir kita
taučiams. Tai melboumiškiai Andrius San- 
iga, Danius Kesminas, Stepas Levickis, 
Arūnas Žižys ir Jonas Rukšėnas. Liaudies 
dainų jie mokosi iš Lietuvoje įrašytų et
nografinių ansamblių ir pavienių daini
ninkų plokštelių ir juostų, drauge kruopš
čiai ieškodami žinių apie istorinį tų dai

Hobarto aerouoste dainininkus pasitinka koncerto rengėjas. Iš kairės: Jonas 
Rukšėnas, Linas Vaičiuievičius, Danius Kesminas ir Arūnas Žižys.

mesį patraukė laukinės ožkelės...
Atrodė, kad mūsų išvyka pasib 

greitai, nors jau buvo 5 vai. vakaro, kai
grįžome prie Lietuvių Namų Bankstowne.

Labai gerai pavykusiai išvykai vadova
vo p. St. Norvilaitis. A. G.

VI. Vėlyvieji - Jurgis Reisgys ( medžio 
drožinėtojas, skulptorius), Stasys M»nt- 
vydas (tapytojas). Ignas Bieliūnas {ta
pytojas). Aga Skeivienė (tapytoja). Daina 
Bernotienė (tapytoja);

VU. Tautodailininkai - Aleksandras 
Jakštas (drožinėtojas, iliustratorius), 
Edvardas Lašaitis (drožinėtojas), Teresė 
Dailidienė (audėja), Danutė Giedraitytė 
(tautodailininkė, menotyrininkė);

VIII. Bendruomenės dailininkai -
Algis Plūkas (scenos dekoratorius, iliu
stratorius), Bronius Genys (scenos de
koratorius).

Klausytojus stebino lietuvių menitin- 
kų gausa Sydnėjuje, o ypač jų dirbu 
įvairumas ir gausumas; daug kur jie skyrė, 
naujus takus dailėje, kūrė dailininkų or
ganizacijas, daug jų darbų premijiota 
aukštomis ir net aukščiausiomis pre
mijomis.

Prelegentei pasakojimą paįvairino 
prožektorine lempa perduodamos daili
ninkų darbų reprodukcijos ir - protarpiai 
- įsiterpiančios šauniosios „Sutartirės“ 
dainininkės (Nijolė Jurkšaitienė, Mlda 
Karpavičienė, Lilė Gaidžionienė, linai 
Dudaitienė, Jadvyga Burokienė, Manna 
Reisgienė, Ida Barilienė, Marina Ccr), 
padainavę keletą skambių liaudies no- 
tyvais dainų.

Po paskaitos sekė klausimai - diskusijoj 
į kuriuos taikliai atsakinėjo prelegentė.

Popietėje dalyvavo netoli šimtinė 
tautiečių, jų tarpe - nemažai dailininkę 
Girdėti atsiliepimai apie popietę-tai virta, 
įdomiausių paskaitų laike kelių mėty!. 
(Tikimės šią paskaitą - su laiku - 
ir, ,M.P.“ skaitytojams). B.

nų foną, apdainuojamus įvykius, laikcc 
tarpio apraiškas ir nuotaikas, kuriomis ji 
pasidalina su klausytojais.

Š. m. kovo 31 d. Gai - J, pakviesi 
tasmaniečio Lino Vaičiulevičiaus, sėk
mingai pasirodė net su trisdešimt ketu 
riomis lietuvių liaudies dainomis kro
atų klube Hobarte. Dainos lietuviškos 
pristatymas angliškas, aplinka kroatiška 
publika įvairiatautė, nuotaika puiki. Ta 
bent margumėlis! „ .•
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Gražią tėvų kalbą gražiai vartojame

Lietuvių dailininkų parodos Canberroje

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC.

Lankydamasis Australijoje gėriuosi, 
kad daugelis lietuvių, atvykusių prieš ke
lias dešimtis metų, brangina gimtųjų kal
bą, noriai ir gana taisyklingai ją vartoja. 
Malonu ir tai. kad daugelis yra išlaikę sa
vo tarmės ypatybes: tai irgi yra kalbos tur
tas. Dar maloniau, kad atsiranda ir mūsų 
draugų australų, tokių kaip p. Laury Cox, 
kurie gerai išmoksta tokią sudėtingą lietu
vių kalbos gramatiką ir tokį turtingą mūsų 
žodyną. Beje, pasitaiko ir ištikimiesiems 
lietuviams pavartoti angliškus pavadinimus 
dems daiktams ir reiškiniams, su kuriais 
susipažino tik australiškoje aplinkoje. Tai 
nieko pikta. Tai ne iš „mandramo“, kaip 
kai kas puikuojasi Lietuvoje. Savo akimis 
mačiau Adelaidėje, p. Vingros Rupins- 
kienes šeimoje, dažnai vartomą anglų - 
lietuvių ir lietuvių - anglų kalbų žodyną, 
kad ir jaunoji bei jauniausioji karta mokė
tų tiksliai reikšti mintis viena ir kita kalba.

Bebendraujant su nuoširdžiais, sve
tingais tautiečiais, paskaitant jų spaudos, 
pasirodydavo ir kalbos netaisyklingumų 
bei trūkumų. Nė iš tolo nemanau už juos 
priekaištauti, o tik norėčiau viena kita 
pastabėle padėti tiems, kurie norėtų savo 
tėvų gražiąją kalbą dar gražiau vartoti.

Žodžių reikšmės
Daug kartų girdėjau „apsivedė ką “, 

jipsivedė už ko“. Turėtų būti:, jis ją ve
dė“,, ji už jo ištekėjo“,, jie susituokė“.

Dažnai neskiriama „vartoti“ ir „nau
doti“ reikšmė, galbūt dėl „to ūse“ įtakos. 
Naudoti(s) taikomas naudos gavimui, 
nepakeičiant to daikto ar dalyko ir nepa- 
mčiant jo įrankiu. Taigi naudojamės pro
to, išmintimi, elgesio būdais, taip pat 
dokumentais (pvz. Lietuvos ar Australijos 
pasu). Bet netinka sakyti ir rašyti:,.Naudo
ju anglų kalbą, naudoju maistui duoną ir 
pieną, vaistus, prie stalo peilį ir šakutes“. 
Visais šiais ir tolyginiais atvejais sakytina 
„vartoju".

Linksniai
Didžiausiabėda - perdažnai vartojamas 

galininkas ir per retai kilmininkas bei 
naudininkas. .Atstovauja Lietuvą“, - turi 
būti .Lietuvai“.

„Susirinko švęsti gimtadienį“: ko 
susirinko - „švęsti gimtadienio“.

„Negalėjau paminėti mano gimtadienį, 
kaip norėjau“; po neigimo galininkas virsta

Kun. V. Aliulis Burneikių šeimos globoje. Lyg ir į tradiciją įėję, kad iš kitur atvyks
tą lietuviai kunigai, menininkai ir kt. visuomet globą randa šioje šeimoje.

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC.

kilmininku: „gimtadienio“. Be to, aš miniu 
savo gimtadienį, tik draugai ateina švęsti 
mano gimtadienio.

„Sudarėkomisiją surengti šventę“: kam 
sudarė - „šventei surengti“.

„Klebonas pakvietė pietums parapijos 
chorą“ reiškia, kad choras giedotų, kai 
klebonas su kažkokiais svečiais pietaus. 
Jei klebonas pakvietė chorą su juo pietauti, 
tai .pakvietėpietų“. Šeimininkės, žinoma, 
visokių skanių patiekalų prigamino 
pietums.

Turbūt, visi atsimename mokyklos 
laikais iškaltą priežodį: .Atitiko kirvis 
kotą“. Vadinasi, prie „atitikti“ (atvirkščiai 
negu prie „atstovauti“) eina galininkas. 
Todėl rašysime: „Daugelis Lietuvos 
pramonės gaminių atitinka pasaulinius 
standartus“, ne „pasauliniams standar

tams“.
Toje pačioje mokyklinėje gramatikoje 

buvo ir kitas ryškus sakinys: .Moteriškė 
ėjo vaiku vedina“, t.y. jį vesdamosi. Retai 
kurioje kalboje užtiksime tokią gramatinę 
brangenybę, kaip mūsų formos „vedinas“, 
„nešinas“ ir pan. Deja, labai dažnai ir 
išeivijoje, ir Lietuvoje ši forma vartojama 
atvirkščia prasme. Prieš valandėlę 
paskaičiau viename laikraštyje: „Knyg
nešių dvasios vedini, mes...“ Iš karto dvi 
klaidos. „Vedini“ reiškia, kad „mes 
vedamės tą knygnešių dvasią“, - nesu
sipratimas. Be to, turi būti ne ko ar kieno

Gegužės mėnesį Canberros dailės 
galerijose pasirodys net dvi dabartinių 
lietuvių grafikų parodos:

Gegužės 15 d. - Birželio 15 d.
Lietuviški Ex Librisai

Studio One patalpose, 71 Leichhardt 
St. Kingston, ACT, bus eksponuojami Ex 
Librisų pavyzdžiai, sukurti Gražinos 
Didelytės, Giedriaus Jonaičio, Valerijono 
Jucio, Kosto Katkaus, Antano Kmie
liausko. Henriko Ratkausko, Jūratės 
Stauskaitės, Antano Šakalio, Algio 
Švėgždos ir Miko Vilučio. Kaip kontras
tas miniatiūriniam Ex Libris žanrui, bus 
iškabinti ir keli didesni šių dailininkų 
darbai.

Gegužės 19 d. - 25 d.
Giedriaus Jonaičio grafika

Canberra School of Art „Photospace“ 
patalpose bus iškabinti nuostabiai 
kruopštaus, sausos adatos specialisto, 
Vilniaus Dailės Akademijos dėstytojo 

AVA'MV.V/.V.V.’AV.SVAVWWAWAWWAVAWAWAVAW

vedinas, o kuo vedinas ar nešinas. .Jėzus 
ėjo į Golgotą kryžiumi nešinas“.

Neapibrėžtam daiktų, asmenų ir pan. 
kiekiui reikšti lietuvių kalba vartoja da
lies kilmininką, kurio tikslų atitikmenį 
turi prancūzų kalba: „du pain“ (duonos), 
"de l'intelligence" (supratimo, proto), „de 
bons voisins“ (geri kaimynai, gerų 
kaimynų). Angliškai šį tą panašaus nuro
do „some“: „some breakfast“, „some tea“. 
Todėl skirkime: .Eidamas į parduotuvę, 
neškis pinigus“ reiškia visus, kiek turi, o jei 
nenurodomas kiekis, tai „neškis pinigų“.

j,Turiu gerus kaimynus“, vadinasi, visi 
mano kaimynai geri,o„turiu gerų kaimynų“ 
- yra ir gerų, ir nekokių.

„Yra australai, kurie išmoksta lie
tuviškai“. Na jau, na jau, kurgi tau visi 
išmoks. Bet, dėkui Dievui, yra australų, 
kurie išmoksta.

Prieveiksmiai
Prieveiksmiai nepainiotini su būd

vardžių nekaltąja gimine. Dažniausiai 
klumpama prie aukščiausio laipsnio, 
nepagalvojus, kaip tuo atveju skambėtų 
nelyginamasis laipsnis. į,Visur gera, bet 
namie geriausia“. .Jonas gerai moka ke
lias kalbas, bet geriausiai lietuvių“.

Kadangi neturime formos „dažna“, tik 
„dažnai“, todėl ir nėra prieveiksmio 
„dažniausia“, o tik .dažniausiai“. (Be 
abejonės, yra moteriškos giminės būdvardis 
„dažna“, pvz. „dažna priežastis“, tad ir 
„dažniausia priežastis“).

Kita vertus, neturime prieveiksmio 
„pirmai“, tadnėra irformos „pirmiausiai", 
o tik, pirmiausia“.

Nedaromi prieveiksmiai iš trečios 
linksniuotės būdvardžių. Netinka sakyti ir 
rašyti: „Sovietinė okupacija nuteriojo 
Lietuvą fiziniai ir dvasiniai“, turi būti 
.fiziškai ir dvasiškai“. Ne „vidiniai jau
čiu“, o „viduje arba vidumi jaučiu“. Netin
ka „vienbalsiai išrinko“, „vienbalsiai 
šaukė“, bet „vieningai išrinko“, „vienu 
balsu šaukė - visi kaip vienas šaukė“; 
liaudis žino ir „vienan balsan“.

Tartis ir rašyba
Tai itin kietas riešutas išeivijoje gi- 

musiems. Atrodo, paprastai jie nė nesimoko 
tarti lietuviško „rrr“, jiems savas „rhrhrh“. 
Atsimenu, kai maži švepluodavome ir 
nemokėdavome šio garso ištarti, mus 
pamokydavo mėginti tarti labai skambų, 
dardantį „arrr“. „brrr“, paskui pamažu 

Giedriaus Jonaičio darbai.
Šioms parodoms darbus dar pereitais 

metais surinko dr. Antanas Stepanas laike 
savo profesinės kelionės Lietuvoje. Šios 
paslaugos jis buvo paprašytas Canberros 
Dailės Akademijos (Canberra School of 
Art) grafikos departamento viršininko ir 
Studio One direktorės. Jie ir kiti Canberros 
dailininkai buvo sužavėti lietuviškais 
grafikos darbais. Grafikos departamento 
viršininkas specifiškai norėjo, kad Jonaičio 
kruopštų darbą įsidėmėtų studentai.

Parodas atidarys žymus Australian 
National University dailės istorijos aka
demikas, dailės kritikas ir autorius dr. 
Sasha Grishin.

Kai kuriuos eksponuotus darbus, ypač 
Jonaičio, Katkaus, Ratkausko, Stauskaitės 
ir Vilučio, bus galima nusipirkti per paro
das arba per dr. Stepaną (pinigai bus 
persiunčiami tiesioginiai dailininkams).

„M.P.“inf.

įprasdavome ir be dardėjimo ištarti.
Anglų kalba turi savotišką sakinio 

intonaciją: ne kartą tonas pakyla ir balsas 
sustiprėja paskutiniame sakinio žodyje ir 
net skiemenyje. Būdavo linksma pastebė
ti. kaip kai kurie suaugusieji (moterys 
dažniau už vyrus) ir lietuviškiems saki
niams pritaiko anglišką intonaciją. Tai 
nieko pikto, tik truputį linksmina.

Nežinau, ar įmanoma laukti, kad 
jaunimas, lietuviškai kalbėdamas, ne taip 
dusliai kaip įpratę tartų p, t, k garsus. 
Turbūt nevarginsime jų dėl šio niuanso. 
Atsimenu, kaip prieš keletą metų pagavo 
mano širdį Londono lietuvių bažnyčioje 
su pusiau anglišku skambesiu giedama 
„Pulkim ant kelių“ giesmė. Tiesiog saldu 
buvo klausytis: balsas įgavęs naujosios 
tėvynės skambesio, o širdis lietuviška.

Iš rašybos dalykų galėčiau nurodyti ir 
Lietuvoje nuolat daromas klaidas - „gra
sina“, „graso“ ir „gresia“ rašymą su no
sinėmis ą ir ę šaknyje. Nereikia tų nosi
nių. Aukštaičiai rytiečiai ir dzūkai lengvai 
gali tuo įsitikinti (o kiti jais patikėti). 
„Drūsus, drūsina, gūzdzina“- tad „drąsus“, 
„drąsina“, „gąsdina"; „grūžtu grįšč“, tad 
„grąžtu gręžti“. Tuo tarpu „grasina“, 
„graso“, „gresia“ šaknies balsiai tose 
tarmėse nepakitę, taigi ir nosinių nereikia. 
Kaip „lėkė - lekia“, taip „grėsė - gresia“.

Dėl skyrybos: bent neatskirkime kab
leliu veiksnio nuo tarinio, o visa kita kaip 
nors surikiuosime.

Baigdamas labai prašau priimti šias 
pastabėles ne kaip priekaištą, o grynai kaip 
pagalbą tiems, kurie norėtų dar tobuliau ir 
gražiau negu lig šiol vartoti gražiąją mūsų 
tėvų kalbą. Netyčia pastebėti netobulumai 
manęs nebaidė ir nedrumstė, tik rodė, kaip 
nelengva būti savimi svetimoje aplinkoje. 
Iš širdies linkiu vyresniesiems ir jaunimui 
kuo daugiau lietuviškai kalbėti, dainuoti, 
melstis, giedoti, nesivaržant dėl pasi
taikančių trūkumų.

Truputis žinių apie mūsų Svečią, šio str. 
autorių-kun. Vaclovą Aliulį,MIC. Gimęs 
1921.3.14. Teologijos licenciatas, Mari
jonų vienuolijos generalvikaras, Lietuvos 
ateitininkų sendraugių s-gos, Lietuvos ka
talikų mokslų akademijos, Lietuvos 
sąjūdžio narys, "Katalikų pasaulio" žurna
lo ir daugelio kt. religinių knygų leidėjas ir 
redaktorius. Šiuo metu gyvena Romoje. 
Svečias Australiją apleido balandžio 23 d.
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* SKAITYTOJOJ ŽODIS f*
Atsakymas p. V. Baltučiui

Atsakau į Viktoro Baltučio laišką, 
išspausdintą „Mūsų Pastogės“ 1997 m. 
kovo 10 d. numeryje. Pirmiausia norėčiau 
atsakyti į jo kritiką buvusios Krašto Val
dybos, kurios pirmininku buvau aš, at
žvilgiu. P. Baltutis rašo, kad pagalvojęs, 
negali išskirti „šviesesnių momentų" ta
me, ką mano vadovaujama Krašto Valdy
ba nuveikė per savo kadencijos metus. 
Nenoriu vardinti Valdybos (kurios veikla 
aš didžiuojuosiu) veiklos ir pasiekimų, nes 
pilna ataskaita lietuvių ir anglų kalbomis 
buvo pateikta visiems Krašto Tarybos na
riams (tame tarpe ir p. Baltučiui) prieš 
Krašto Tarybos suvažiavimą, įvykusį 
Melbourne. P. Baltutis turėjo daugiau nei 
pakankamai laiko susipažino su Krašto 
Valdybos veikla. Jis taip pat turėjo puikią 
progą išreikšti savo nusivylimą Krašto 
Valdyba viešų diskusijų metu, t.y. kai vyko 
suvažiavimas. Bet jis to nepadarė. Galima 
būtų paklausti kodėl, jeigu šie klausimai 
jam buvo tokie svarbūs.

Aš nenoriu nusileisti į p. Baltučio as
meninės kritikos lygį vos pridengtą ob
jektyvumo ir konstruktyvios kritikos šy
du. Jau kam kam, o p. Baltučiui nederėtų 
taip kritikuoti, nes jis pats buvo pirminin
kas tos Krašto Valdybos, kuriai Krašto 
Taryba suvažiavimo metu Melbourne 
išreiškė viešą priekaištą rezoliucijos 
formoje.

Savo straipsnyje p. Baltutis tikrai palie
tė labai opią lietuvių kalbos naudojimo 
problemą. Aš pritariu jam, kad visos mūsų 
pastangos ir ištekliai būtų skirti lietuvių 
kalbos mokymui ir platesniam jos nau
dojimui. Vienok, nereikia pamiršti, kad 
mūsų bendruomenėje vis daugiau žmonių 
nekalba arba labai silpnai moka lietuvių 
kalbą. Buvau labai pasipiktinęs, kai per
skaičiau, kad tuos žmones, kurie laisvai 
nekalba lietuviškai, p. Baltutis pavadino 
tinginiais. Tiems, kurie užaugo namuose, 
negirdėdami lietuviškai kalbant (man šiuo

Darbai atvykstantiems iš Lietuvos
1996 metų 5- - me ’’Mūsų Pastogės” 

numeryje buvo išspausdintas skelbi
mas iš Lietuvos atvykusiems tau
tiečiams, kurie ieško darbo. Šis klausi
mas ateityje bus labai svarbus, kadan
gi atvykstančiųjų skaičius, greičiau
siai, augs, ir, kaip žinome, mūsų 
bendruomenėje nėra verslininkų, kurie 
galėtų atvykusius aprūpinti darbais. 
Tačiau nėra padėties be išeities. 
Didžiausia darbų pasiūla už atlyginimą 
nuo milijono dolerių per metus iki 300 
- 4000 dol. per savaitę tūkstančiais kas

Pavasaris Lietuvos...
Atkelta iš 2 psl.
visi Lietuvoje verkšlena, yra nemažai lie
tuvaičių, kurie laisvalaikiu šoka ir dainuoja. 
Tokios grupės kaip „Suvartukas“, dažnai 
išvyksta į užsienį pakoncertuoti. Anot jų, 
Australija tai nepamainomas kraštas, čia 
žmonės maloniausi ir vaišingiausi. Niekur ki
tur jie tiek džiaugsmo nepatyrė. Visi vietiniai 
laikraščiai aprašė „Suvartuko“ gastroles 
Australijoje, ir daugelis skaitytojų liko suža
vėti australiečių gyvenimu, kuris šiuose 
leidiniuose buvo šiek tiek rožinėm spalvom 
pristatytas. Dabar šių laikraščių - „Plungė“, 
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atžvilgiu pasisekė) gerai (anot p. Baltučio) 
išmokti lietuvių kalbą nerealu. Pavadinus 
tokius mūsų bendruomenės narius tin
giais verčia juos jaustis nepageidauja
mais. Blogiausia, kad tai visai nereikalin
gas įžeidimas ir nejautrumas. Po tokio p. 
Baltučio pasisakymo, peršasi kita išvada, 
kad tie lietuviai, kurie prastai moka an
gliškai, taip pat yra tinginiai. Tikriausiai 
jis apie tai nepagalvojo.

Ar p. Baltučiui patinka tai ar ne, bet 
ateinančios lietuvių, gimusių Australijoje, 
kartos lietuviškai mokės vis silpniau. Tai 
neišvengiama. Gal p. Baltučiui būtų įdo
mu sužinoti, kad tik prieš keletą metų aš 
kalbėjau su p. Broniumi Nainiu, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininku, jo 
viešnagės Melbourne metu, apie reika
lavimą lietuvių bendruomenėse, esančio
se ne Lietuvoje, naudoti tik lietuvių kalbą. 
Aš jo paklausiau, kaip jis įsivaizduoja 
Amerikos lietuvių bendruomenę po 20 - 
50 metų, jeigu joje bus pageidaujami tik 
žmonės kalbantys lietuviškai. Jis atsakė, 
kad po tiek metų lietuvių bendruomenės 
Amerikoje nebus ir, tikriausiai, lietuviškai 
mokės tik keli žmonės. Ar to mūsų 
bendruomenei linki p. Baltutis? Aš to tik
rai nelinkiu.

Anotp.Baltučiolietuviškai  nemokantys 
mūsų bendruomenės nariai negali dalyvauti 
bendruomenės veikloje, o be to, jo many
mu, kokybė geriau negu kiekybė. Aš 
sutinku, kad visada geriau kokybė nei 
kiekybė, bet tik ne tokia didele kaina, 
kurios mes negalime sau leisti. Vietoje to, 
kad būti išskirtiniais ir išrinktaisiais, aš 
rekomenduočiau būti labiau tolerantiš
kais bei supratingais ir stengtis įtraukti 
visus mūsų bendruomenės narius, nežiū
rint moka jis kalbą ar ne ir kaip jis ją mo
ka. Eidami šiuo keliu mes išlaikysime 
glaudžią ir veiklią Australijos Lietuvių 
Bendruomenę mūsų vaikams.

Andrius Žilinskas

šeštadienį yra skelbiama Australijos 
dienraščiuose, darbų skyriuje (Employ
ment section).

Tarp kitko ten ieškoma ir "auklių" 
(Nannies), kurios galėtų prižiūrėti tur
tingų šeimų vaikus ir namą netgi ne
pergeriausiai žinančių anglų kalbą, bet 
suprantančių rusiškai ar lenkiškai. 
Australijoje gyvena nemažai versli
ninkų iš Rusijos ir Lenkijos. Vietos lie
tuviai galėtų daug padėti šiuo būdu 
atvykstantiems tautiečiams darbus su
sirasti. J. P. Kedys

.Žemaitis“, „Brasta“ ir „Žemaičių Saulutės“ 

■ redaktoriai norėtų išgirsti ir iš pačių lietuvai
čių Australijoje apie jų gyvenimą. O „Suvar
tuko“ vadovė p. Danutė Radvilavičienė - Umi- 
kytė ir jos bendramoksleivė Alsėdžiuose Emi
lija Alseikaitė - Mikulskienė labai norėtų iš
girsti iš Reginos Palkimaitės - Platkauskienės, 
su kuria kartu mokėsi ir kuri dabar gyvena 
Brisbanėje. Galima rašyti tiesiai į Plungės 
Kultūros namus.

Na ką, beliko tik laukti gandrų ir svečių iš 
tolimų kraštų ir, žinoma, dirbti bei dainuoti.

Danutė Monika Baltutienė
Smilgių kaimas, Plungės raj. 1997 m. balandžio 6 d.

Įpedsekysį
LSS Australijos rajono 50-mečiui artėjant

v-s. B. Žalys

(Tęsinys iš praeito numerio)

Būrelis buvo korespondencinis, kadan
gi visi jo nariai buvo išblaškyti perke
ltas Australijos valstijas. Jūrų skau
tams vadovavo ps. Aleksas Gabecas - 
Gabas.

Išlikusieji būrelio sąrašai yra nepilni:
1. Augaitis Zigmas.
2. Baltramonaitis Česlovas.
3. Budrys Pranas vi. (III).
4. Dagys Valentinas (I).
5. Dumša Petras.
6. Dunda Algimantas v.
7. Garbaliauskas Leonardas.
8. Gružauskas Faustas.
9. Jankus Andrius v. (I).
10. Jurevičius Antanas (I).
11. Karmazinas Leonas v.
12. Krausas Romualdas (I).
13. Miklius Kęstutis v.vi.
14. Ratkevičius Vaclovas v. (III).
15. Ročius Feliksas v.vi.
16. Rudzinskas Jonas (V).
17.Skyrius Faustas vi. (I).
18. Skidzevičius Nikodemas (I).
19. Songaila Juozas (I).
20. Songaila Stasys (I).
21. Stuknys Vaclovas (I).
22. Vainoras Kazys v. (I).
23. Venclauskas Antanas j.s.k. (I).
24. Žilinskas Kazys v.vi. *-

Daugelis jūrų skautų dėl emigraci
nio išblaškymo negalėdami tęsti savo 
pamėgto jūrų skautavimo, perėjo į 
skautų vyčių Geležinio vilko draugovę.

Skautiškoji veikla: be paminėtų 
korespondencinių vienetų, vienoje ki
toje vietoje bandė steigtis paskiros 
skiltys ar draugovės (Bathurst, NSW, 
Sydnėjuje ir kt.). Jų steigėjai arba bu
vo skatinami B. Dainučio, arba turėjo 
tokius pat kaip irjis įgaliojimus iš LSS 
ir Tarptautinio skautų biuro.

Paskirose valstijose skautus regis
travo, informavo bei organizavo LSS 
Įgaliotinio (vėliau Rajono vado) pa
skirti registratoriai - įgaliotiniai, 
pastoviau apsigyvenę pagrindinėse 
emigrantų stovyklose: Viktorijoje - 
Bonegillos stovykloje, NSW - Bathurst, 
Cowra, Gretos ir Uranquinty stovyk
lose ir kt.

Skautų egzaminavimui į patyrimo 
laipsnius 1948 m. rugpjūčio 22 d. buvo 
sudaryta komisija iš pirmininko ps. V. 
Neverausko ir narių- s.v.sl. V. Ku- 
čiausko ir s.v.pl. B. Kaminsko. Jūrų 
skautų egzaminų komisijos pirmi
ninku paskirtas ps. A. Gabecas.

Daug pastangų kainavo pasiruoši
mas į 1948 - 1949 m. Viktorijos vals
tijoje vykusią Pan - Pacifiko džam- 
borę, į kurią lietuviai suskrido iš visų 
Australijos kampų (viso 29), ir kurioje, 
jie labai gražiai atstovavo Lietuvą ir 
LSS. Džamborės metu įvyko ir I - sis' 
Rajono vadų suvažiavimas.

1947 - 1949 m. rajone jaun. skautų - 
skaučių ir skautų - skaučių amžius (8 - 
16 m.) kaip ir nebuvo, nes pirmieji 
emigrantų transportai buvo sudaryti

Pan - Pacifiko liet, kontingento stalo 
papuošimas.

vien iš viengungių, jaunų žmonių. I-jo 
Rajono vadovų suvažiavimo nutarimu, 
visi skautai, sulaukę 18 - 24 m. amžiaus, 
turėjo pereiti į skautus vyčius kandi
datus, arba - po 24 m. amžiaus į se
nuosius skautus.

1949 m. buvo įsteigti Viktorijos - 
Tasmanijos, Pietų - Vakarų Australijos 
ir NSW - Queenslando tuntai, o 
Bonegilloje (Viktorijos valstija) - 
„Baltijos“ vietininkija. Tačiau skau
tiškoji veikla, nežiūrint pasišventusių 
vadovų pastangų, gyviau pradėjo reikš
tis tik apie 1950 - 1954 metus, tautie
čiams susibūrus ir pradėjus pastoviai 
kūrtis prie didesnių centrų - Adelai
dės, Geelongo, Melburno, Sydnėjausir 
kt.

Apie pirmuosius metus ir rajone 
vadovų darbą pasakoja v.s. V. Ne- 
verauskas;

„1948 m. per Kalėdas susirinko mū
sų visai gražus būrelis Yarra Brae par
ke ir gruodžio 26 dienos vakare, švie
čiant lempai, parodėlės palapinėje 
prasidėjo Pirmasis Australijos rajono 
vadovų suvažiavimas. Kiek kalbų, 
entuziazmo, ginčų... LBS įgaliotiniui 
(t.y. V. Neverauskui- Aut.) buvo paves
ta organizuoti korespondencines skil
tis, draugoves ir t.t. (...) Ilga pasaka 
būtų apie šį darbą.

Atsimenu, kad grįžęs iš suvažiavimo 
vėl į „bušą“, atsisėdęs palapinės 
tarpduryje ir pasiėmęs didelį Australijos 

žemėlapį smaigiau smeigtukus kur
mūsų skautai gyveno ir pagal tai skirs
čiau į skiltis ir t.t. Ar ne 4 mėnesius 
dirbau kaip vergas, ir užbaigęs ko
respondentinių vienetų schemą pa
tenkintas pasiunčiau Rajono vadui ps. 
B. Dainučiui patvirtinti. Po kelių dienų 
tik pokšt - telegrama: skilčių schema 
atmesta. Nerašysiu ką galvojau ir ką 
sakiau - geriau nutylėsiu... Buvau 
besiryžtąs imtis darbo vėl nuo pra
džios, bet neteko. Įvykiai vystėsi grei
tai, vis daugiau žmonių rinkosi iš 
Vokietijos, pabėgėliai iš „bušų“ pra
dėjo kurtis miestuose ir reikėjo rasti 
geresnį organizacinį būdą, negu ko- 
repondenciniai vienetai...

Mintimis grįžtu prie Pan - Pacifiko 
džamborės. Mes čia buvome nematyti 
žvėrys. Mūsų trispalvė plevėsavo 
didžiajame rajone kaip ir kitų užsie
nio svečių. Mūsų vardas buvo kitų lais
vų tautų tarpe. Ir ne vienas australas bei

Nukelta į 7 psl.

6



^SPORTAS t Mūsų mirusieji t
Liūdnos naujienos iš Hobarto

Sydnėjaus ’’Kovas” rašo...
KOVAS JUNIOR BASKETBALL

Peter Gustafson, the initiator of the current 
junior basketball program, due to his ever 
increasing rep team commitments, has resigned 
fan his coaching role with the Kovas juniors. 
Peter's initiative and devotion are the main 
reasons why Kovas has Under 10 and Under 
12 teams actively competing in the local 
Bankstown competition. It is anticipated, and 
toped,that he will return to his Kovas coaching 
duties when time permits.

Peter, thank you for your efforts.
Kovas U12 results:

Kovas - Bankstown Sports 
28 - 8 (14 - 6)

Excellent effort, considering that Kovas 
Jiayed with only four players. Scorers: M. 
Šliogeris 14, J. Lee 8, A. Karp 4, K. Erzikov 2.

Kovas - YMCA Lightning 
39-10(20-6)

Another good result especially when two 
out of the five players are still eligible to play 
inayounger age division.

Scorers: M. Šliogeris 14, K. Erzikov 8, E. 
Swfos 6, J. Lee 6, A. Karp 5.

Kovas - Royal Squires 
18-26(11-16)

Playing against a team that easily won last 
season's Under 10 competition our players, 
Mough beaten, have shown remarkable 
improvement and once they gain experience 
as a team they will become very competitive. 
The team's most recent recruit is Caroline 
Hickson.

Scorers: M. Šliogeris 8, C. Hickson 4, E. 
Soulos 2, K. Erzikov 2, J. Lee 2.

WANTED
Kovas is looking for boys and girls to 

bolster their Under 10 and Under 12 „mixed" 
basketball teams.

If you have children, grandchildren or 
/ahaps even nephews or nieces who would

Pasaulio jaunių pirmenybės Melbourne
Rugpjūčio 1 - lOdienomis Melbourne 

įvyks Pasaulio jaunių iki 22 metų vyrų 
krepšinio pirmenybės. Čia žais 12 ko
mandų. Lietuvos jaunių rinktinė, praėju
siais metais Turkijoje laimėjusi Euro
pos pirmenybėse pirmą vietą, pirmeny
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LSS Australijos
Atkelta iš 6 psl.

Azijos ir Filipinų skautas pirmą kartą 
■išgirdo apie Lietuvą. Kaip didelį darbą 
atlikom? Jau 11 metų prabėgo nuo to 
laiko. Nublanko ir darbai, ir prisimi
nimai. Bet kas liko pabrėžtina: mes 
susirinkom tenai iš meilės Lietuvai, 
meilės lietuviškam skautavimui. Jokių 
visuomenės aukų neremiami pada
rėme savo darbą ir tuo praskynėme ke
lią kitiems. Nuostolių tada mes 
nežiūrėjome, darbo negailėjome, vien 
tik džiaugėmės, kad gera darome... Ir

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo i šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.

Dėkoju už bendradarbiavimą! Red.

like to play basketball, please contact the team 
managers: Julija Soulos 9559 5151 (U 12), 
Elena Erzikov 9610 2540 (U 10). Training is 
normally held in the upstairs hall at the 
Lithuanian Club from 12:00 noon to 2:30 pm, 
Saturday afemoons. J. B.

• • •

„KOVAS“ GOLFERS
The Kovas Golf Club played its 12th 

Annual „Ežy Pairs Shield" in Canberra just 
prior to Easter with 23 golfers competing 
including 4 players from the nation's capital. 
As usual it was a great weekend which was 
somewhat sullied after the club captain Jerry 
Belkus was hit on the temple by a wayward 
golfball and ended up in hospital but recovered 
sufficiently enough to play the following day.

The „Ežy Pairs Shield" donated by the 
„Ežy Club" is a 4BBB Stablefbrd event over 
two rounds and this year was won by Pranas 
.Frank" Gružauskas and his grandson Andrew 
Šimkus, both of Canberra, with a two round 
total of 85 points, followed by Tony „Špokas“ 
Simaitis and George Filatov (83 pts.). In equal 
third spot were the first winners of the Shield 
in 1986, Jimmy Pocock and Jurgis „Cousin" 
Liutikas (82 pts.), together with old chums 
Vytas Burokas and Vilius Jurksaitis.

Every year since 1984 the golf club holds 
an annual „Kovas Cup Weekend" which is 
open to all golfers not just club members. If 
you are interested in participating in this 
year's event, which will be held at Port 
StephensduringthelastweekendinNovembcr, 
please contact Jerry Belkus on 0412040549 
or 9791 9557 (A/H), or club secretary John 
Erzikov on 9610 2540 (A/H).

If you would like to join the Kovas Golf 
Club, which has 32 active members and play 
on about every third Sunday morning, please 
ringeither John or Jerry for venueinformation.

J.B.

bėse dalyvaus. Kitos komandos yra: Is
panija, Jugoslavija, Turkija, JAV, Puer
to Rico, Argentina, Korėja, Kinija, Egip
tas, N. Zelandija ir Australija. Lietuvos 
rinktinės treneriai yra H. Giedraitis ir Š. 

Sakalauskas. Antanas Laukaitis

padarę nesigyrėme. Net „Australijos 
Lietuvis“ tada parašė, kad „kuklumas 
yra gerai, bet kai jis per didelis, tai 
blogai...“, mat niekas nebuvo parašęs 
apie mūsų žygius į spaudą... Brolis 
Žemkalnis vėliau tai padarė...

Dabar mintimis grįžtu prie Antrojo 
rajono vadovų suvažiavimo. Vėl Mel
burne, 1949 m. birželio 4 d. Labai 
gražioje ir darbščioje nuotaikoje 
apsvarstėme savo reikalus ir priėjome 
išvados, kad korespondencinis vei
kimas toliau neduoda reikiamų rezul
tatų ir nutarėme persiorganizuoti į 
įprastinę lietuvišką skautybės ad
ministraciją.. Čia pat nutarta ir pada
ryta - įsteigti du tuntai: Viktorijos - 
Tasmanijos ir Pietų - Vakarų Aus
tralijos... Dabar kai pagalvoju, tai gana 
plačiai žiojomės, ir ne visai pagal vie
tos sąlygas tvarkėmės. Bet entuziaz
mo buvo daug“.

(Pabaiga)

Iš ALB Hobarto apylinkės „vėl paviliojo 
auką kapai“ - kovo 20 d. čia mirė Alek
sandras Kantvilas. Bendruomenė neteko 
šulo, kurio pakeisti neturime kuo. Kovo 
24 d. susirinkome St. Joseph bažnyčioje 
paskutiniam atsisveikinimui su Alek
sandru.

Bažnyčioje, pripildytoje įvairių tauty
bių žmonių, pažinojusių a.a. Aleksandrą, 
prieš altorių stovėjo uždengtas lietuviška 
trispalve karstas. Priekiniuose suoluose 
sėdėjo jo liūdinti šeima: Aleksandro žmo
na Nina, sūnus Gintaras, dukros Jūratė ir 
Dalia su šeimomis, ponia Truchanienė, 
Ninos brolio Olego Truchano našlė.

Gedulingas mišias atlaikė kun. Tim 
O'TooleO.P., skaitymusatliko Aleksandro 
anūkės Cilia ir Jenny, aukas atnešė dukra 
Dalia su sūnumis Oliveru ir Simuku. 
Anūkėlė Kathy, ašaroms riedant skruostais, 
skaitė labai jausmingą, savo sukurtą ti
kinčiųjų maldą.

Bažnyčioje sklido vargonų muzika, 
australas vargonininkas ypatingai gražiai 
grojo lietuviškas giesmes, smuiku jam 
pritarė smuikininkas iš Hobarto katedros, 
o dukra Jūratė, Ramūnas Tarvydas ir 
Vincas Taškūnas giedojo: „- Apsaugok 
Aukščiausias...“, „Sveika Marija...“ ir 
„Marija, Marija.. .“Hobarto katedros choras 
pagiedojo vieną giesmę angliškai.

A. į*A. Marijai Labuiienei
mirus, jos dukrai Daivai, sūnui Vidui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei." aukojame $ 50.
Renoldas Čėsna 

Dr. Kristina Brazaitis - Čėsnaitė

A. f A. Marijai Labirtienei
išėjus į Amžinybę, jos dukrai Daivai, sūnui Vidui, anūkui Aisčiui ir visiems jos 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Daina, Gintas, Jūratė, Jurgis ReisgiaiATSIŲSTA PAMINĖTI
♦ Iš Lietuvos, paminėjimui „Mūsų 

Pastogėje“ (per dr. A. Viliūną), at
siųstos buv. tremtinio J. Grašio kny
gutės, kurių didžioji dalis eilėraščių ra
šyti dar Sibiro ištrėmime.

Lietuvos 50 metų tragedija 92 puslapių knygutėje
Pagrindą šiai knygutei parašyti davė 

Stasio Radvilavičiaus - Ruklos eigulio 
Jonavos apylinkėje, ištikimai saugojančio 
miškus daugiau kaip 20 metų, nuteisimas 
mirties bausme. Jo sūnus Algirdas, puikiai 
valdantis plunksną, ne tik perdavė faktus 
apie stribų sufabrikuotus kaltinimus, bet 
ir aiškiai iškėlė neteisėtą savo tėvo mirties 
sprendimą - sušaudant.

Šalia savo tėvo tragedijos, autorius iš
kelia daugybę įvykių laike pirmųjų so
vietų okupacijos metų ir ypač įdomūs jo 
stebėjimai 1944 metų vasarą ir rudenį, kai 
tūkstančiai tautiečių subėgo į vakarų 
Lietuvą ir darė lemiamą savo gyvenimo 
sprendimą: trauktis į Vakarus ar likti 
Lietuvoje? Antras jo knygutės svarbus 
punktaSį tai vokiečių Lietuvos išlaisvinimas

Atsisveikinimo žodžius tarė sūnus 
Gintaras, Ramūnas Tarvydas (atstovau
damas Bendruomenę) ir Algis Taškūnas.

Mišioms pasibaigus, karstą į mašiną 
nešė anūkas Domas, žentai Patrick irTony, 
Ignas Vaičiulevičius ir Algis Taškūnas. 
Laidojimo mašina, lydima ilgos vilkstinės 
mašinų, vyko į Cornelian Bay kremato
riumą, kur trumpo atsisveikinimo metu 
Domo Vildovo audio kasetė grojo „Jei 
skausmas tau širdį...“ ir „Agnus Dei...“

Ilsėkis ramybėje Aleksandrai po ilgos 
kelionės, kurioje teko patirti daug vargo, 
iškentėti daug skausmo, bet taip pat 
išgyventi daugelį šviesių džiaugsmo ir 
laimės pilnų dienų.

• • •
Balandžio 5 d. mirė Bruno Sirgūnas, 

sūnus Jono, mirusio 1989 metais.
Jonas Sirgūnas buvo labai nuoširdus, 

dosnus Lietuvių Bendruomenės narys, 
visada lankėsi Bendruomenės susirin
kimuose ir parengimuose. Bruno Ben
druomenėje buvo nežinomas.

• • •
Juozas Paškevičius, buvęs daugiametis 

Bendruomenės pirmininkas, dabar einantis 
iždininko pareigas, širdies priepolio ištiktas 
jau dvi savaites gydosi Karališkoj Hobarto 
ligoninėje. Jam linkime greito pasveikimo.

S. Augustavičius

Žilvinis - Juozas Grašys - „Žaltvyks
lės/* - eilėraščiai iš ciklo "Prabėgo 
vasarėlė...“ Red. R. Keturakis, 175 
iliustruoti puslapiai. Išleista 1955 m. 
Kaune.

Žilvinis - Juozas Grašys - „Panas ir 
mergytė“ - vieno veiksmo pjesė vai
kams ir jaunimui. 57 psl. Išleista 1995 
m. Kaune.

iš bolševizmo, bet įrašymas į „Būsimą 
Europą“... Jis cituoja trijų metų vokiečių 
išsireiškimus ir tragišką Lietuvos padėtį 
1944 metų vasarą, kai frontas atsidūrė 
pačiojeLietuvoje.Tarp  retai žinomų dalykų 
autorius mini, kaip jo tėvas eigulys atėmė 
žydaitę O. Ri vąiš kelių ginkluotų vokiečių, 
kurios padėkos laiškas paskelbtas kny
gutėje. Kaip stribai kartais vaidindavo 
„partizanus“ žiauriai elgdamiesi su gyven
tojais, turėdami tikslą pažeminti partizanų 
vardą ir visą eilę kitų mažiau žinomų 
sovietų okupacijos nelemtų įvykių.

Norintieji įsigyti šią knygutę prašomi 
pasiųsti $ 5 čekį J. P. Kedžio vardu adresu: 
P.O. Box 535, Parramatta 2150, NSW. 
Knygutę gausite maždaug už 4 savaičių.
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
Minėsime Motinos dieną

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla kviečia tautiečius į
Motinos dienos minėjimą,

įvyksiantį gegužės 4 d. (sekmadienį), 2 vai. popiet Lietuvių namuose Bankstowne. 
Po programos pasivaišinsime kava ir pyragaičiais.

Savaitgalio mokykla

NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 978 1414, faksas (02) 9790 3233

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių katalikų kultūros draugija praneša, kad organizuojamas sekantis kon

teineris su labdaros siuntiniais į Lietuvą.
Pagal pareikalavimą iš Lietuvos, visos dėžės bus vienodo dydžio-64 cm x38 

cm x 32 cm. Svoris neturi viršyti 30 kg.
Persiuntimas, įskaitant ir dėžę, kainuos 55 dolerius. Dėžes užsisakyti būtina iki 

gegužės 2 d. (data pratęsta)
Užsakymus priima Albinas Giniūnas, Pranas Andriukaitis, Alfa Savickienė ir 

koordinatorius Antanas Kramilius tel. (02) 9727 3131. Nesant namuose, užsaky

Atkreipkite dėmesį į naujas klubo darbo valandas 
nuo gegužės 1 d. (1997). Dabar klubas dirbs sekančiai: 

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. - 10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

4 v.v. - 10.30 v.v.
4 v.v. - 11.00 v.v.
4 v.v. - 12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
12 v. p.p. -10 v.v.

mą galite palikti autoužsakovui (answering machine). Jūsų bendradarbiavimas ir 
greiti užsakymai įgalins organizatorius greičiau išsiųsti jūsų dovanas į Lietuvą.

A. Kramilius , IKK draugija
(f _

Sydnėjaus tautinių šokių grupė "Sūkurys" gegužės 18 d. 2.30 vai. po pietų, 
Lietuvių Namuose, Bankstowne,
ruošia šaunią, labai įdomią POPIETĘ į kurią kviečia visus ir visas! 

Programoje: Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos vaikučių (vad. Kristinos Rupšie
nės) ir "Sūkurio" jaunių ir veteranų grupių taut, šokiai, liaudies dainos (pašokti 
taut, šokius ir padainuoti turės progos visi!..). Po koncerto kavutė!..
Atsiveskite ir nelietuvius draugus ar kaimynus - programa vyks abiem - lietuvių 
ir anglų kalbom. Ypač laukiami tie, kurie norėtų įsijungti į bet kurią "Sūkurio" 
šokėjų grupę. KVIEČIAME! LAUKIAME! "Sūkurys"
---- -

Klubo valgykla veikia:
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet,
šeštadieniais - 12 vai. - 2 vai. popiet švediškas
stalas (smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais - 12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Aukos Tremtinių Grįžimo 
Fondui

Į Tremtinių Grįžimo Fondo sąskaitą Nr. 
888 TALKOJE, yra gautos sekančios au
kos:

O. Baužienė $ 95.00
B. Pomeringas $ 50.00
P. ir S. Švambariai $ 50.00
M. Vaškevičienė $ 1000.00
O. Baužienė $ 150.00
Viso: $ 1345.00

Adelaidei $750
Melboumui $750
Sydnėjui $750
Perthui $ 100
Geelongui $100
Hobartui $ 100
Viso: $ 2,550
4. Nuoširdžiai dėkoju visoms išvardy-

D.G. kun. Vadovo Aliulio.M IC 
kelionės išlaidų apyskaita 

1997 m. nuo kovo 11 iki balandžio 23 d..
1. Svečio kunigo kelionė iš Romos į 

Adelaidę ir atgal į Romąkainavo 2,087,000 
itališkų lirų, o tai lygu 1,564 australiškų 
dolerių.

2. Kun. V. Aliulio kelionės Australijoje: 
Adelaidė - Perth’as, Adelaide - Sydnėjus 
- Melboumas - Hobartas - Melboumas 
kainavo 986 australiškų dolerių.

Taigi visos svečio kelionės kainavo: 
$ 1,564+$ 986 = 52,550

3. Padalinau šią sumą sekančiai (tenka 
atsilyginti už svečio kelionę):

toms lietuvių bendruomenėms už malonų 
kun. svečio priėmimą ir globą, už aukas 
jam asmeniškai, o kartu paremiant ir Ma
rijonų gimnaziją Marijampolėje, Lietuvo
je. Su pagarba ir nuoširdžiu dėkingumu,

Kun. Juozas N. Petraitis, MIC,
Australijos lietuvių sielovados koordinatorius.

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
K. Protas NSW $10.00
J. Fedar Qld. $ 5.00
P. Kazlauskas Qld. $ 5.00
M. ir L. Cox NSW $25.00
Mrs. M. Loda NSW $ 5.00
C. Protienė NSW $10.00
A. Reutas Qld. $ 5.00
A. Bush Qld. $ 5.00
P. Laurinaitis Tas. $ 7.00
Dėkojame už aukas. Admin.

"Entuziastų būrelis" kviečia visus į
SEKMINIŲ VAKARONĘ - PIEMENĖLIŲ ŠVENTĘ

šeštadienį, gegužės 17 d. 4 vai., Melbourno Lietuvių Namuose.

Programoje piemenėliai, šokėjai ir kaimo dainininkai. Visus svečius 
pavaišinsime. Atsineškite vainikus karvutėm papuošti - gražiausią vainiką 
premijuosime. Suaugusiems įėjimas - $ 10, moksleiviams - $ 5, piemens 
amžiaus vaikams (iki 8 metų) - veltui.
Užsisakykite vietas pas Lilę tel. (03) 94609115 arba pas Alenątel. (03)93382172.

Atėję į vakaronę prisidėsite prie video prožektoriaus įsigijimo mūsų 
bendruomenei. Laukiame!

Entuziastų būrelis
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ALB Melburno apylinkės valdybos pranešimas
Pa’sibaigus Melburno apylinkės vaidybos dviejų metų kadencijai, šaukiamas 

visuotinis bendruomenes susirinkimas naujai Apylinkės valdybai išrinkti.
Susirinkime taip pat aptarsime reikšmingos mūsų bendruomenei datos - pir

mosios lietuvių emigracijos į Australiją 50 metų sukakties paminėjimo Klausimus.
Susirinkimas įvyks gegužės men. 4 ų„ sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių 

namuose.
Kviečiame dalyvauti visus bendruomenes nanus.

Melburno apylinkės valdyba

LPKTS-gai, Lietuvos partizanų f-dui aukojo ir užsisakė "Tremtinį" bei 
"Laisvės kovų archyvą": V. Kabailienė - $ 100; V. Vaitiekūnienė - $ 60; A. 
Juodgalvis - $ 60; S. Katinas - $ 60; M. Žiogienė - $50;K.H.-$60;F. Gužas - $ 200 
- Lietuvos partizanų f-dui. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių s-gos tarybos pirminin
kas A. Lukša dėkoja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių s-gos rėmėjams už $ 1200, 
kurių dalis bus panaudota prenumeratai ir kita dalis paskirta reikalingiems paramos.

Norintieji gauti pakvitavimą ar informaciją, malonėkite prisiųsti sau adresuotą voką 
su pašto ženkliuku. Ačiū rėmėjams. Tremtinių vardu V. L. Mačys

RFMKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stoime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.. Testamentuose rėkia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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 N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Talys. $ * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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