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Marčiulionis pradėjo darbą
Pagarsėjęs tarptautinio lygio Lietuvos 

krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, ne
seniai paskirtas diplomatu JAV-ėse, jau 
pateikė savo kredencialus JAV valstybės 
departamentui it bus informuojamas apie 
Lietuvą liečiančius įvykius. Jis stengsis 
įnešti „šviežio kraujo“ tarp JAV ir Lietu
vos, o kartu daug dėmesio skirs ir lie
tuviškajai išeivijai. Šioje srityje pirmuoju 
žingsniu jis aplankys JAV vakarų pa
krantėje (Kalifornijoje ir pan.) reziduo
jančius Lietuvos garbės konsulus. Kaip 
žymus sportininkas, jis vėl ragino Ame
rikoje gyvenančius įvairių kartų tautiečius 
dalyvauti šią vasarą vyksiančiose Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse.

JAV riboja vizas
Pagausėjus Lietuvos piliečių skun

dams, kad JAV ambasada Vilniuje apri
bojo vizų išdavimą, ambasadorius Keith 
Smith pareiškė, kad dabar atmetama apie 
25 - 30% pateiktų prašymų, nes maždaug 
tiek procentų, nuvykusių į JAV, negrįžta. 
Šitaip ambasadorių verčia elgtis ir Kon
gresas, ir Imigracijos tarnyba. JAV-ėse 
pradėjus rinkti duomenis apie nelegaliai 
pasiliekančius lietuvius, paaiškėjo, kad 
daugelis vizų prašytojų buvo pateikę 
netikrus telefonus ar firmų pavadinimus 
bei adresus JAV-ėse. Pasak ambasado
riaus, JAV-ėse nelegaliai liko net 90% 
žmonių, kuriems vizas tvarkė kelionių 
agentūros, kaip tarpininkės. Bandant iš
vengti apgavysčių, dabar JAV ambasada 
jau bendradarbiauja su InterpoTu ir 
Lietuvos policija. Be to, nepasitenkinimo 
esama ir iš JAV Lietuvių Bendruomenės 
pusės, kuri priekaištauja ambasadai, kad 
ši išduoda vizas nepageidautiniems asme
nims. Ambasadorius Keith Smith mano, 
kad tokia padėtis keisis, pamažu gerėjant 
Lietuvosekonomineipadėčiai.Taipanks- 
čiau atsitikdavę ir su Lenkijos piliečiais. 
Kita vertus, pasak ambasadoriaus, ir 
kviečiamieji ne visada laikosi JAV įsta
tymų. Pavyzdžiui, asmenys iš Lietuvos 
yra atsivežami prižiūrėti vaikų, bet toks
įdarbinimas pagal JAV įstatymus nėra 
legalus.

Naujas užsienio bankas
Vilniuje atidaryta Vokietijos banko 

„NorddeutscheLandesbankGirozentrale“ 
atstovybė. Pasak banko vadovo, šią 
atstovybę įkurti Vilniuje paskatino geros 
Lietuvos ekonominės perspektyvos. Po 
bankų aferų dabar Lietuvos finansų 
sektorius atsigavo ir sustiprėjo. Šiuo metu 
banko atstovybė ribosis patarimų tiekimu 
ir ryšių kūrimu, bet sėkmės atveju banko 
skyrius atlikinės visas bankines operacijas.

Lietuvoje jau veikia šie užsienio bankų 
padaliniai: Lenkijos „Bank Polski Kasa 
Opieki S. A.', Austrijos „Kreditanstalt 
Investment Bank“, Rusijos „Kontakt“ ir 
Lenkijos „Kredyt Bank PBI“. Leidimą 
steigti savo skyrių gavo ir garsusis 
Prancūzijos bankas „Societė Generate“, 
tačiau atstovybė dar neįkurta.

Tėvynės Sąjungos konferencija
Gegužės pradžioje įvykusioje Tėvy

nės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
konferencijoje, kuri buvo skirta partijos 
penkmečiui paminėti, dalyvavo 274 
delegatai, atstovaujantys 17 631 nariui iš 
77 skyrių. Atsakant į spaudoje pasiro
dančius teiginius, kad Tėvynės Sąjungoje 
paaštrėjo nesutarimai, oficialiai buvo 
pareikšta, kad skilimui pagrindo nėra, 
partija dirba sėkmingai ir yra pasiryžus 
laimėti 2000 metais vyksiančius Seimo 
rinkimus. Savo ruožtu Vytautas Lands
bergis pabrėžė, kad nėra susidūrimų tarp 
jo ir ministro pirmininko Gedimino Vag
noriaus. Šitokie gandai buvo pasklidę po 
to, kai po Prezidento rinkimų ilgokai 
užtruko ministrų kabineto performavimas 
ir kelių naujų ministrų paskyrimas. 
Vytautas Landsbergis pripažino, kad par
tija padarė tam tiktų klaidų, tačiau, iš 
kitos pusės, Tėvynės Sąjunga esanti 
puolama dar labiau, negu kadaise buvo 
atakuojamas Sąjūdis. Svarbiausi užda
viniai, pasak Landsbergio, yra kuo grei
tesnis nuosavybės ir per infliaciją din
gusių indėlių grąžinimas, valdymo refor
ma ir savivskkbių darbo kokybės page
rinimas. Gediminas Vagnorius pabrėžė, 
kadTėvynėsSąjungaigręsiane korupcijos 
skandalai, bet „atsitiktiniai asmeniniai 
skandaliukai“, kurie išpučiami į dide
lius burbulus.

ŠiTėvynėsSąjungoskonferencijabuvo 
tarsi preliudas partijos suvažiavimui, ku
ris įvyks lapkričio mėnesį.

Vaikus atgal į mokyklas

Kornelijus Platelis - naujasis švietimo
ministras.

Naujasis švietimo ir mokslo ministras 
Kornelijus Platelis vienu pagrindinių sa
vo tikslų įvardijo sugrąžinti vaikus į 
mokyklas. Naujaisiais ministerijos duo
menimis, Lietuvoje švietimo įstaigų ne
lanko apie 7000 mokyklinio amžiaus vai
kų. Mokyklos nelankančius vaikus vėl 
paskatinti siekti žinių pirmiausia bus 
mėginama gražiuoju. Tačiau, jei tai ne
pavyks, jau griežtesnėmis priemonėmis 
bus siekiama vykdyti Lietuvos įstaty
muose apibrėžtą nuostatą, kad visi vaikai 
iki 16 metų turi lankyti mokyklą. Apklau
sos rodo, kad dauguma vaikų, nelankan
čių mokyklos, tiesiog tingi mokytis ir, 
pasinaudodami tėvų pasyvumu, tiesiog 
nelanko mokyklos.

Naujausia apklausa
„Respublika“ pateikė „Baltijos tyri

mų“ duomenis, kurie rodo, kad labiausiai

Lietuvos žmonės pasitiki žiniasklaida - 
81%. Per pastarąjį mėnesį pasitikinčių 
žiniasklaida padaugėjo 6%. Antroje vie
toje pagal žmonių pasitikėjimą yra Baž
nyčia - ja pasitiki 68% apklaustųjų ir jų 
padaugėjo5%. Trečioje vietojeyra žmonių 
pasitikėjimų pelniusi Prezidento tarny
ba - šia institucija pasitiki 61% apklaus
tųjų ir jų padaugėjo 2%. Labiausiai „Bal
tijos tyrimu“ apklaustieji žmonės nepasi
tiki komerciniais bankais, policija, teis
mais, Lietuvos Seimu ir Mokesčių ins
pekcija. Šiomis institucijomis nepasitiki 
nuo' 78 iki •57% apklaustųjų. Komerci
niais bankais nepasitikinčių žmonių su
mažėjo 4%, tačiau šie dabar iš viso neturi 
nuomonės apie komercinius bankus. 
Panašiai atsitiko ir su nepasitikinčiais 
Mokesčių inspekcija. 3 - 4% pasitikinčių 
žmonių prarado policija, Seimas ir teis
mai. Vidutyje liko Lietuvos Bankas, sa
vivaldybės, Vyriausybė, socialinis drau
dimas ir krašto apsauga. Šiomis insti
tucijomis apklaustieji daugiau nepasitiki 
nei pasitiki, bet Lietuvos Vyriausybe 
pasitikinčių padaugėjo 2%.

Bajorų seimas
Vilniuje įvyko Lietuvos bajorų kara- 

Hškosiossąjungos (LBKS) trečiasis seimas.
Savo ataskaitiniame pranešime Bajo

rų sąjungos vadas dr. Jonas Stankus pri
siminė, kaip į atkuriamąjį seimą susirin
ko vos 40 bajorų, o dabar sąjunga vienija 
718 tikrųjų bajorų. Įkurti skyriai Vil
niaus. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pane

vėžio, Telšių, Tauragės apskrityse, JAV, 
Anglijoje, Kanadoje. Užmegsti ryšiai su 
Lenkijos, Čekijos, Anglijos, Japonijos, 
Ispanijos aristokratais. Įsitvirtinta „Inter
nete“, tad nuo šių metų informacija apie 
Lietuvos bajorus prieinama plačiajam 
pasauliui. Leidžiamas žurnalas „Lietuvos 
bajoras“.

Trečiasis bajorų suvažiavimas

ParengtaLietuvos bajonj knyga, kurio
je kiekvienam pripažinimo aktą gavu
siam bajorui bus skirtas askiras puslapis 
su jo herbu ir visais duomenimis.

Šimtasis AIDS nešiotojas
Gegužės pradžioje Lietuvoje buvo už

registruotas jubiliejinis - šimtasis AIDS 
atvejis. Iš dabar žinomų užsikrėtusių 
asmenų, 22 dar neturi 24 metų, o kas 
penktas užsikrėtė leidžiantis adatomis
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Gegužės 4 d. Vatikaną sukrėtė žmog
žudystė. Savo bute nušautas popiežiaus 
šveicarų gvardijos viršininkas Alois 
Estermann, 1981 m. gegužės 13 d. savo 
kūnu dengęs popiežių per pasikėsinimą 
! j° gyvybę- Kartu su pulk. Estermann 
nušauta jo žmona, gydytoja, kilusi iš 
Venecuelos. Nusikaltimą įvykdęs švei
carų gvardijos grandinis Cedrich Tomay 
pats nusišovė. Manoma, kad jis kerštavo 
už gautą raštišką papeikimą iš pulk. 
Estermann.

Gegužės 8 d. vokiečių laikraštyje 
„Berliner Kurier“ pasirodė spėliojimas, 
kad Alois Estermann buvęs Stasi (Rytų 
Vokietijos slaptosios policijos) agentas 
nuo 1980 m. Vatikanas šį gandą tą pat 
dieną griežtai paneigė.

Gegužės 5 d., po dviejų dienų smar
kaus lietaus, nuo Monte Albano slenkąs 
purvas palaidojo virš 200 žmonių pen
kiuose Kampanijos kaimuose. Kiti 1570 
žmonių liko be pastogės. Italų opozicija 
kaltina vyriausybę nesiimant jokių prie
monių užkirsti kelią panašioms nelaimėms.

Gegužės 5 d. skaudi nelaimė palietė 
didžiausią Australijos karo laivyno laivą. 
Per gaisrą HMAS Westralia tanklaivio 
mašinų skyriuje žuvo keturi jūreiviai, jų 
tarpe viena moteris. Gaisras kilo bandant 
sutaisyti trūkusį kuro vamzdį. Nelaimė 
įvyko jūroje, netoli Vakarinės Australijos 
krantų,prie Perth’o.

Gegužės 5 d. Australijos vyriausybė 
patvirtino, kad nebus keliama byla latvių 
kilmės australų piliečiui Konradui Kalejs 
dėl tariamų karo nusikaltimų. Nėra pa
kankamai kaltės įrodymų. K. Kalejs ne
bus tremiamas iš Australijos, į kurią jis 
buvo atitremtas iš Kanados.

Laboratoriniai DNA tyrimai parodė, 

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

narkotikus. Daugiausia užsikrėtusių yra 
Klaipėdoje - net 64. Iš jų 22 yra jūrininkai, 
36 - intraveniniai narkomanai. Susi
rūpinimą kelia akivaizdus ligos plitimas: 
1997 metais užsikrėtusių buvo du ir pusę 
karto daugiau nei 1996 metais. Lietuvoje 
iki šiol nuo AIDS mirė 6 žmonės.

Arvydo Stašaičio byla
Teismas vėl pradėjo nagrinėti pagar

sėjusio Kauno verslininko Arvydo Sta
šaičio bylą. Kol renkami kaltės įrodymai, 
Vilniaus Lukiškių kalėjime jis jau kalėjo 
beveik 3.5 metų. Jis kaltinamas svetimo 
turto iššvaistymu bei užvaldymu dideliu 
mastu, oficialių dokumentų suklastojimu, 
neteisėta įmonės veikla, operacijų valiuta 
pažeidimais, apgaulingu ir aplaidžių 
buhalterinės apskaitos vedimu. Kartu su 
Arvydu Stašaičiu kaltinami ir keturi jo 
bendradarbiai. Bendra negrąžintų pinigų 
suma - 15 milijonų litų. Pats Stašaitis tei
gia, kad pinigų jis nepasisavino, o pasko
lino kitiems verslininkams. Be to jis tvir
tina, kad 1990 metais, pasinaudojusios 
politine situacija, valstybės institucijos jį 
apvogė. Todėl jis vėliau atsisakęs mokėti 
mokesčius. (Principinis atsisakymas mo
kėti mokesčius buvo viena iš A. Stašaičio 
pagarsėjimo priežasčių.)
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kad 1972 m. Berlyne surasta kaukolė ir 
kiti kaulai priklausė Hitlerio patikėtiniui 
ir aukštam nacių partijos pareigūnui 
Martin Bormann. Tyrimai galutinai iš
sklaidė tvirtinimus, kad M. Bormann iš- 
sigelbėjęs iš rusų apsupto Berlyno ir 
pabėgęs į Pietų Ameriką.

Indijos sostinėje suimti 10 asmenų už 
masinę spekuliaciją žmonių organais. 
Dauguma jų buvo slaugos namų tar
nautojai, jų tarpe trys gydytojai. Susekta 
bent 150 nelegalių operacijų, perkeliant 
inkstus. Reikiami organai buvo kartais 
nuperkami iš neturtingų asmenų, bet kar
tais pavagiami iš jų kūno be jų sutikimo,’ 
atviliojus į slaugos namus darbo pasiūly
mu ir užmigdžius juos narkoze.

Tebesitęsia riaušės Indonezijoje, 
reikalaujant prezidento Soekamo atsi
statydinimo. Riaušes, ypač paskatino 
vyriausybės paskelbtos aukštesnės ben
zino, elektros ir transporto kainos, išpil- 
dant Tarptautinio Valiutos fondo rei
kalavimus. Riaušes malšina ne tik poli
cija, bet ir kariuomenė, pavartodama 
šaunamus ginklus.

JAV sustabdė gegužės 1 d. pradėtus 
bendrus abiejų kraštų kariuomenių pra
timus Indonezijos teritorijoje. '

Londone įvykusioje konferencijoje 
Izraelio ministras pirmininkas Benjamin 
Netanyahu, atsisakydamas vykdyti anks
tesnius Izraelio pasižadėjimus, atmetė ir 
JAV kompromisinį pasiūlymą užleisti 
palestiniečiams 13.1% užimtos teritorijos 
(■vakarus nuo Jordano upės. Santykiai tarp 
JAV ir Izraelio pairo, kai B. Netanyahu 
atsisakė dalyvauti JAV suorganizuotoje 
Vašingtono konferencijoje ir kai Izraelio 
spauda užsipuolė JAV prezidento žmoną 
Hillary Clinton už jos viešą pareiškimą, 
palankų palestiniečiams.

A. Brazauskas medžiojo 
Pietų Afrikoje

Baigęs Prezidento kadenciją, aistrin
gas medžiotojas Algirdas Brazauskas, 
nuvyko medžioti į Pietų Afriką. Ten jis 
sumedžiojo penkias antilopes, šakalą bei 
du šėmus. Vienos nušautos antilopės gnu 
ragai įvertinti aukso medaliu. AlgirdoBra- 
zausko sumedžioti laimikiai bus apdoroti 
Kauno zoologijos muziejuje.

Prezidento žentui Algiui Usoniui, kar
tu medžiojusiam Pietų Afrikoje, pavyko 
nušauti zebrą, kurio kailis vertinamas 
visame pasaulyje.

Medžioklėn į Pietų Afriką buvo išvy
kę keturi prestižinio „Tauro“ medžiotojų 
klubo nariai, kurie ten praleido beveik 
dvi savaites, aplankydami dar sostinę 
Pretoriją ir Johanesburgą.

Paruošė Vytautas Doniela teismo

R.Vaitkaus pies.

Vis dar "buožė"
Žmonės gyvena skirtinguose Lietuvos pakraščiuose. Kiekvienas jų yra pra

ėjęs skirtingą savo kančių kelią. Ir jeigu šiandien jų paklaustumėt, kada bu
vo lengviau: tuomet, kai juos į Sibirą trėmė, ar dabar, kai už tas pačias anų 
laikų " nuodėmes" ir šiandien juos veja ir niekina, jie visi atsakytų, jog, be 
abejo, sunkiau yra šiandien. Tuomet atėjo ginkluotas stribas ir per pusva
landį "apsidirbo", visi suprato, jog jis okupantų pakalikas. O šiandien eina 
metai, penkmečiai, tik žmogus, iš Sibiro šiaip taip sugebėjęs sugrįžti, savo 
gimtųjų namų slenksčio taip ir neįstengia peržengti. Ir viskas vyksta Nepri
klausomos Lietuvos vardu.

Juozas Baziliauskąs iš Šakių rajono 
Griškabūdžio kaimo savo gimtąją so
dybą teoriškai susigrąžino 1993 metų 
sausio 4 dieną. Šakių rajono apylinkės 
teismas, išnagrinėjęs J. Baziliausko 
prašymą, nustatė, kad jo „sodyba tikrai 
buvo paimta Griškabūdžiio kolūkio, 
1949 metais Baziliauskų šeimą ištrė
mus į Krasnojarsko kraštą“. 1973 me
tų vasario 28 d. kolūkis tą namą pardavė 
Sigitui Valenskui. Teismas konstatavo, 
kad „tiek kolūkis, tiek S. Valenskas 
žinojo, kad namas yra „buožės“, ir to
dėl jie yra nesąžiningi turto įsigi— 
jėliai“, tad nerado jokių kliuvinių, dėl 
kurių būtų galima nuosavybės negrą
žinti, tuo labiau jog „toje vietoje, kur 

■stovi sodyba, J. Baziliauskas susigrą
žino nuosavybėn žemę.

Tačiau šis teismo sprendimas, at
rodo, ir tėra vienintelis šviesus lopinė
lis tolesnėje sugrįžimo kančių karuse
lėje, nes netrukus J. Baziliauskui vėl 
teko kreiptis į teismą ir prašyti, kad šis 
padėtų jam patekti į jo nuosavus na
mus. Mat juos užėmęs S. Valenskas 
atsisakė įsileisti į namą J. Baziliauską, 
kol šis nesumokės jam už kažkada neva 
atliktą remontą. Teismas, jau pagalbon 
pasikvietęs Griškabūdžio apylinkės 
viršaitį V. Širvaitį, nustatė, kad S. 
Valensko „veiksmai - neleidimas įsikel
ti į gyvenamąjį namą - yra visiškai be 
pagrindo ir neteisėti, nes 1) kiekvienas 
savininkas turi teisę gyvenamąjį namą 
valdyti, naudoti ir disponuoti savo 
nuožiūra, 2) kiekvieno piliečio nuo
savybė yra neliečiama (LR Konstitu
cijos 23 str.), 3) S. Valensko reikalavi
mas suteikti jam butą ir sumokėti 
gyvenamojo namo pagerinimo išlaidas, 
ir tik po to jis išsikelsiąs, neturi ryšio su 
kilusiu ginču. Ieškovas nekeldina 
atsakovo iš gyvenamojo namo, tik jis 
pats nori su šeima ten įsikelti ir nors iš 
■dalies realizuoti savo nuosavybės teisę 
(...), 4) J. Baziliauskas su šeima gyvena 
ūkiniame pastate, neatitinkančiame jo
kių sanitarinių - higieninių ar kitokių 
buto sąlygų, ir tai yra tuomet, kai J. 
Baziliauskas šalimais turi savo nuosa
vą namą“.

Kaip ir reikėjo tikėtis, šitokie teismo 
„išvedžiojimai“ netenkino S. Valensko, 
ir jis 1993 m. rugsėjo 16 d. parašė teis
mui savo pirmąjį ieškininį pareiškimą 
dėl... žalos atlyginimo. S. Valenskas 
apskaičiavo, kad J. Baziliauskas padarė 
jam žalos už 2393 litus. Ir jau lapkričio 
23 d. Šakių rajono apylinkės 

teisėjas J. Tautkevičius jo ieškinį 
patenkino: nusprendė „priteisti Sigitui 
Valenskui iš Juozo Baziliausko žalos 
atlyginimui 2393 litus ir išieškoti į

valstybės biudžetą iš J. Baziliausko 
239,30 Lt. valstybinio mokesčio“. 
Suprantama, kad su šitokiu J.Taut- 

kevičiaus sprendimu „žaladarys“ J. 
Baziliauskas sutikti negalėjo. Kaipgi 
jis tą žalą galėjo padaryti, jei per šau

tuvo šūvį prie namų neprileidžiamas? 
O jeigu teisėjas terminuose „pasikly
do“, tai jau iš viso graudu. Be to, kaip 

nurodė kasaciniame skunde J. Ba
ziliauskas, dabartinė namo būklė esan
ti daug blogesnė už buvusią 1949 me
tais. Pagaliau ir ekspertai, prieš tai 
pasirašę, jog jie yra įspėti dėl bau
džiamosios bylos atsakomybės už 
melagingas išvadas, ekspertizės akte 
rašė, jog „gyvenamajame name naujai 
atliktų darbų kokybė žema, grindų len
tos nešpuntuotos ir per plonos, paklo
tos su plyšiais, apatinės apkalimo 
dailylentės papuvusios ir nukritusios, 
langų staktos neužsandarintos. Naujai 
sudėtų medinių grindų kiekiai yra 
padidinti. Be to, žymi remonto dar
bams panaudotų medžiagų ir gaminių 
amortizacija“. Kitoje ekspertų išvadoje 
netgi taip parašyta: „nustatyta, kad 
atliekant remonto darbus buvo pada
ryti techniniai pažeidimai, kurie pa
blogino pastato kokybę, eksploatacijos 
sąlygas ir tuo padarė pastatui žalą“.

Tuo tarpu 1949 metų kovo 27 d. 
„turto surašymo akte“, kuris tikrai 
neturėjo būti palankus į Sibirą tre
miamam žmogui, parašyta, kad visų 
sodybos pastatų būklė yra gera, visi 
pastatai dengti skarda. Taigi kas kam 
turėtų atlyginti žalą? Pagaliau stirtoje 
dokumentų, J. Baziliausko sukauptų 
per ilgus bylinėjimosi metus, randu ir 
tokį raštą: Respublikinio valstybinio 
inventorizavimo, projektavimo ir 
paslaugų biuro vyr. inžinierius A. 
Mastauskas Statybos ir urbanistikos 
ministerijai rašo, kad J. Baziliausko na
mo kapitalinis remontas atliktas 1969 
m. Vadinasi, S. Valenskas šį namą iš 
kolchozo pirko jau po kapitalinio 
remonto. Galbūt todėl per visą by
linėjimosi epochą S. Valenskas taip ir 
nepateikė teismui jokių dokumentų, 
įrodančių teisėtą statybinių medžiagų 
įsigijimą, ko 1973 metais gana griežtai 
buvo reikalaujama?

Kieviename teisme J. Baziliauskas 
klausia S. Valenską: „O kas gi, žmogau, 
tavęs prašė remontuoti mano namą? Aš 
jau buvau grįžęs. Ar tu derinai su ma
nimi? Ar atsiklausei? Ar bent gerą žodį 
davei?“ Tačiau niekas jo klausimų 
negirdi. Tik po kiekvieno teismo vis 
labiau ryškėja, jog jis tebėra „buožė“, 
„liaudies priešas“. Negana to, jog ši
tiek metų jo turtu naudojosi, jį niokojo 
kiti, jis negali ne tik išsireikalauti to, 
kas dar išliko, bet ir priverstas pats 
sumokėti. Nukelta į 4 psl.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE S
Brisbanės jaunimas nesnaudžia

Bendruomenės metinis susirinkimas Melbourne

Mes džiaugiamės, kai mūsų jaunimas 
pasiekia gerų rezultatų moksle, mene ar 
savo pasirinktoje profesijoje. Turime ir 
mes čia, Brisbanėje, tokių darbščių jau
nuolių, kurie studijuodami pasiekė savo 
tikslą ir kartu, aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje.

Kristopher Ralph užbaigė Queens
land Griffith universitetą, gaudamas 
Bachelor of Technology Education dip
lomą. Taip pat jis buvo apdovanotas

„Second Class Honours Education“ me
daliu. Vos baigęs mokslus, jis gavo daug 
pasiūlymų dirbti aukštesnėse mokyklose. 
Dabar mokytojauja privačioje Angliko
nų mokykloje. Kristopher nuo pat mažų 
dienų pasirodydavo scenoje su eilėraš
čiais ir dainelėmis. Jo močiutė Barbora 
Žygienė išmokino anūką lietuviškai kal
bėti ir dainuoti. Turėdamas stiprų balsą, 
jis ilgai dainavo chore. Dabar yra nuo
latinis tautinių šokių šokėjas ir priklauso- 
„Žilvičio“ būreliui.

Edita Furmanavičiūtė pradėjo savo 
muzikos studijas dar Lietuvoje. K pradžių

Edita Furmanavičiūtė

mokėsi Naujalio mokykloje, o vėliau 
lankė Čiurlionio meno mokyklą. Atvyku
si į Australiją susidūrė su daugeliu sun
kumų. Nebūdama emigrante, du metus 
negalėjo niekur mokintis. Teko ieškoti 
privačių pamokų. Būdama labai gabi, 
greitai įšmpko anglų kalbą ir įstojo į 
Queenslando konservatoriją. Pradžioje

Motinos dienos minėjimas Brisbanėje
Gegužės 3 dieną gausiai susirinkę į 

St. Marys bažnyčią išklausėme šv. Mi
šias. Pasimeldėme už savo gyvas ir miru
sias motinas. Giedojom giesmes, skirtas 
Marijos garbei.

Po pamaldų rinkomės į Lietuvių Na
mus. .Žilvičio“ šokėjos prisegė mamytėms 
po baltą gėlytę. Minėjimą šiais metais 
ruošė „Baltijos“ sporto klubas. Jo pirmi
ninkas Algis Milvydas pakvietė prie gar
bės stalo p. Oną Andriulienę, Danutę Bar- 
tonienę, Suzy Kaladinskienę ir Martha 
Katinienę. Išreikšdamas padėką, A. Mil
vydas daugiausiai kalbėjo apie jaunas 
mamas. Sportuojančio jaunimo motinos - 
tai tikros pasišventėlės. Joms tenka ve
žioti vaikus į sporto treniruotes, dalyvauti 
- ■ — - — 'Mūsų Pastogė" Nr.19 1998.5.18 ps'

gtojo smuiku jaunimo orkestre. Kon
certuojant Editai teko aplankyti daug 
kraštų. Užbaigusi aukštąją mokyklą, pe
rėjo groti į simfoninį orkestrą. O praeitų
metų gruodžio mėnesį užbaigė studijas 
gaudamaBachelorof Music - Instrumental 
diplomą. Taip pat buvo apdovanota pre
mija - Chamber Music Price. Anksčiau 
Edita buvo mūsų choro pianistė. Daug 
padėdavo chorui paruošiant įvairias me
nines programas. Retkarčiais pasirody
davo koncertų metu su savo muzikiniais 
sugebėjimais. Dabar nuolatinės repetici
jos ir gastrolės užima jos visas dienas.

Marytė Platkauskaitė yra užbaigusi 
Queenslando College of Arts. Jos pasirinkta 
meno šaka - fasonų ir madų piešimas. 
Baigusi meno mokyklą, turėjo savo madų 
krautuvėlę. Vienais metais laimėjo geriau
sios jaunos dizainerės RAQ premiją. Vė

Marytė Platkauskaitė

liau Marytė perėjo į rankdarbių meną. Jos 
pagaminti lovų užtiesalai (guilts) ir sienų 
kilimai būna dažnai išspausdinti „Country 
Craft1 ir „Patchwork & Quilting“ žur
naluose. Jos išsiuvinėtas lietuviškais mo
tyvais sienos kilimas buvo išstatytas 
Anglijos, Škotijos, Belgijos ir Amerikos 
parodose. Už savo rankdarbius ji yra 
laimėjusi įvairių premijų.

Marytės gyvenimas visada sukosi 
apie lietuvišką veiklą. Būdama dar ma
žytė šoko, dainavo koncertuose. Būdama 
skaute dalyvavo įvairiose skautų sto
vyklose. Ji šoka „Žilvičio“ grupėje ir 
aplankė ne vieną tautinių šokių šventę. 
Dabar priklauso Apylinkės Valdybai ir 
aktyviai dirba Lietuvių Namų bare.

Visiems mūsų jaunuoliams linkime 
sėkmės jų pasirinktoje profesijoje.

Brisbanietė

’ šventėse, anksčiausiai keltis ir vėliausiai 
gultis. Jos garsiausiai ploja, kai vaikų 
komanda laimi, ir nušluosto ašarėlę, kai 
pralaimi. Jos būna teisėjos, užkandžių 
gamintojos ir uniformų plovėjos. Be ma
mų nebūtų ir sportininkų.

Raimondas: Mališauskas paskaitė 
juokingą poemą apie medinį šaukštą. Ma
ma su juo maišo kukulius, bet, esant reika
lui, ir į galvą kaukšteli. Taip pat Raimon
das papasakojo apie planuojamą sporto 
šventę Brisbanėje. Tylos minute pagerbė
me mirusias motinas ir sugiedojom „Ma
rija, Marija...“. Tautinių šokių vedėjas Jo
nas Jurevičius važiuojantiems į Lietuvą 
palinkėjo geros sėkmės sporte ir šokių 
šventėje. Du broliukai Vytukas ir Kaziu-

Gegužės 3 dieną Melbourne Lietu
vių Namuose įvyko ALB Melboumo 
apylinkės narių metinis susirinkims. Su
sirinkimas buvo sušauktas apžvelgti pra
ėjusių metų darbą, papildyti Apylinkės 
valdybą dviem nariais ir aptarti kai ku
riuos iškilusius klausimus.

Susirinkimą atidarė Apylinkės val
dybos pirmininkas V. Vaitiekūnas. Jis 
pakvietė Danutę Levickienę pirmininkau
ti susirinkimui, o Algį Kairaitį - sek
retoriauti. Patvirtinus darbotvarkę, V. 
Vaitiekūnas perskaitė per 1997 ir 1998 
metus mirusių bendruomenės narių pa
vardes (21) ir paprašė susirinkimą juos 
pagerbti tylos minute. Po to buvo per
skaitytas ir priimtas praėjusio metinio 
susirinkimo protokolas.

Sekantys darbotvarkės punktai buvo 
valdybos pirmininko ir iždininko pra- 
nešinai. Pirmininkas savo pranešime iš
samiai apžvelgė per pastaruosius metus 
atliktą darbą. Nauja jaunesniosios kartos 
valdyba buvo išrinkta praėjusių metų 
gegužės mėnesį ir per pirmuosius savo 
kadencijos metus išvystė aktyvią veiklą. 
Buvo suorganizuota visa eilė parengimų, 
jų tarpe ir pirmųjų lietuvių pokario 
imigrantų atvykimo į Australiją 50 metų 
sukakties paminėjimas. Liepos 6-sios ir 
Vasario 16-sios valstybės šventės, akor
deonistų E. Gabnio ir G. Saukovo bei 
„Pynimėlio“ koncertai. Kartu su sporto 
klubu „Vatpas“ buvo priimti ir globoja
mi į Melboumą atvykę Lietuvos jaunieji 
krepšininkai bei Š. Marčiulionio krepši
nio mokyklos auklėtiniai. Be to, Apylin
kės valdybos nariai atstovavo Melboumo 
bendruomenę daugelyje lietuvių ir kitų 
tautybių organizacijų suruoštuose pa
rengimuose. Pirmininko žodžiais, „valdyba 
nemiegojo, o aktyviai dirbo“.

Finansinę Apylinkės valdybos ataskai
tą pristatė iždininkas A. Klimas. Iš jo 
sužinojome, kad per pastaruosius metus 
valdyba turėjo 7 468 dolerių pajamų if 
6 478 dolerių išlaidų. Ataskaita buvo 
patikrinta Revizijos komisijos, kurios 
pirmininkas A. Šimkus perskaitė Revi
zijos aktą. Po trumpos diskusijos susi
rinkimas priėmė pirmininko ir iždininko 
raportus ir pagyrė valdybą už aktyvią 
veiklą.

Po metų darbo iš valdybos pasitrau
kė A. Klimas ir K. Zdanius. Naujiems 
nariams išrinkti, idant užpildyti susi
dariusias spragas, buvo sudaryta Manda
tų komisija. Kadangi atsirado tik du 
kandidatai - R. Samsonas ir S. Urmonaitė, 
pirmininkė pasiūlė susirinkimui juos pa
skelbti išrinktais be formalaus balsavi
mo. Susirinkimas šį pasiūlymą priėmė 
entuziastišku plojimu. Taigi, naujosios 
Apylinkės valdybos sudėtis yra sekanti: V. 
Vaitiekūnas, L. Rubaitė, I. Vilkišienė, R. 
Samsonas ir S. Urmonaitė.

Toliau sekė A. Karazijienės pranešimas 
apie Lietuvos vaikų ansamblio „Pynimė- 
lis“ iškvietimą ir jo koncertų bei globos 
organizavimą. Šio projekto organizatorės 
buvo A. Karazijienė ir L. Kozlovskienė, 
kurios pirmosios užmezgė kontaktą su
■AWAWAVA\WAWAVAWA” 
kas Milvydai padeklamavo eilėraštuką 
„Mamytė“ ir padainavo dainelę „Du 
gaideliai“. Puikiai pasirodė „Žilvičio“ 
šokėjai. Mergaitės dailiai šoko „Per gi
relę“. Sekė linksmas „Givataras“ ir už
baigai „Vestuvinė polka“. A. Milvydas 
visiems padėkojo ir pakvietė pasigardžiuo
ti mamyčių paruoštais kukuliais. Sekė 
turtinga loterija.

Taip malonu buvo matyti salėje bė
giojančius mažutėlius, linksmas mamas ir 
močiutes bei indus plaunančius tėvelius.

Brisbanietė

, Tyrumėlio“ vadovais. Formalų iškvieti
mą, be kurio Australijos atstovybė nebū
tų išdavusi vizų, padarė Melbourno 
Apylinkės valdyba. Tačiau, viso turo 
Australijoje organizavimas krito ant šių 
dviejų entuziasčių pečių. Joms talkinin
kavo kitų apylinkių valdybos, bendruo-
menės organizacijos ir daug privačių 
asmenų, kuriems A. Karazijienė nuošir
džiai padėkojo.

Priėjus prie einamų reikalų, valdybos 
pirmininkas kreipėsi į susirinkimą dėl 
įstrigusio video projektoriaus pirkimo 
projekto. Šis projektas prieš metus laiko 
buvo inicijuotas kelių bendruomenės 
entuziastų, kurie matė reikalą įsigyti 

. tinkamą aparatūrą, kuria bendruomenės 
salėje būtų galima parodyti filmus ir 
dokumentines vaizdajuostes iš Lietuvos. 
Pinigų rinkimo vajus buvo pradėtas ir 
„Talkoje“ tam reikalui buvo atidaryta 
speciali sąskaita. Pinigus rinko ir įvairios 
organizacijos, bet dabar neaišku, kiek iš 
viso pinigų surinkta, nes ne visi buvo 
įnešti į šią sąskaitą. Pirmininkas pabrėžė, 
kad tai nėra Apylinkės valdybos projek
tas, bet jis norėtų žinoti esamą padėtį. V. 
Bosikis paaiškino, kad Lietuvių Klubo 
valdyba atidarė sąskaitą „Talkoje“, davė 
jos numerį ir paprašė organizacijas ir 
asmenis, turinčius tam tikslui surinktų 
pinigų, įnešti juos į minėtą sąskaitą.

A. Vaitiekūnas iškėlė opų svečių iš 
Lietuvos apgyvendinimo klausimą. Val
dyba dažnai gauna prašymų iš individų ir 
organizacijų surasti nakvynę svečiams iš 
Lietuvos. Nors valdyba jaučia moralinę 
pareigą ir bando tautiečiams padėti, ji ne
turi nei resursų, nei laiko tuo darbu užsi
imti. Pirmininkas siūlė sudaryti pakomi
sijų, kuri rūpintųsi tuo reikalu. Šis klau
simas sukėlė ilgesnę diskusiją ir įvairių 
nuomonių. Dauguma kėlė vyresnio 
amžiaus žmonių problemas priėmus pas 
save svečius, kuriuos reikia kartais ir il
gesnį laiką maitinti, jiems parūpinti 
transportą, ko daug kas jau nebegali 
padaryti. Taip pat buvo pareikšta nuomo
nė, kad mes turime svečius priimti ir 
atsilyginti tautiečiams už išeivijos me
nininkų ir sportininkų šiltą priėmimą bei 
priežiūrą Lietuvoje praėjusių Dainų ir 
Sporto švenčių metu. Nieko konkrečiai 
nebuvo nutarta, bet daugumos nuomonė, 
atrodo, yra, kad kviestų svečių apgy
vendinimu ir priežiūra turi rūpintis tie, 
kurie svečius pasikvietė.

Paskutinis darbotvarkės punktas bu
vo pasiūlymai ir sumanymai tolimesnei 
veiklai. K. Zdanius pranešė, kad iš Lie
tuvos yra gavęs dvi kopijas vaizdajuostės 
televizijos serialo „Giminės“, kuris labai 
populiarus Lietuvoje ir susilaukė ge
rų įvertinimų iš filmų kritikų. Jis siūlė 
vieną kopiją parduoti kam nors, kuris 
individualias kasetes paskui galėtų nuo
moti bendruomenės nariams bei orga
nizacijoms. Nusipirkus video projekto
rių, serialo epizodai galėtų būti rodomi 
Lietuvių Namuose suinteresuotiems 
bendruomenės nariams. Aš pasiūliau, kad 
vieną kopiją nupirktų Apylinkės valdyba 
ir nuomotų bendruomenės organizaci
joms, bet pirmininkas pareiškė, kad val
dyba nėra video kasečių nuomavimo 
biuras ir tų pareigų prisiimti negali. Jis 
pasiūlė, kad tą funkciją geriausiai galėtų 
atlikti mūsų biblioteka. A. Vaitiekūnas 
taip pat kreipėsi į susirinkimą su klau
simu, ar būtų naudinga reguliariai ruošti 
diskusijų popietes. Tokiam pasiūlymui 
pritarė dauguma susirinkusių ir pirminin
kas tada paprašė asmenų, kurie būtų 
pasiruošę tokias popietes organizuoti ar 
jas pravesti, su juo susirišti po susirinkimo.

Susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 
70 bendruomenės narių, buvo baigtas 
Tautos himnu. J. Rūbas
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Prabėgę metai Vis d<u* "buožė"
Rodos tik neseniai grįžau iš Sociali

nės Globos Moterų Draugijos metinio 
susirinkimo, o štai vėl kvietimas. Tie me
tai taip greitai prašvilpė, ir galvoju, ką 
mes per tokį trumpą laiką galėjome nu
veikti? Ar buvome kam nors naudingos?

Susirinkime įsitikinau, kad ne veltui 
triūsiame. Pakvietus pirmininkauti A. 
Baltrukonienę ir sekretoriauti I. O'Dwyer, 
pirmininkės J. Žalkauskienės pranešimas 
priminė,ką dirbome visus metus.

Lankėme ligonius ir vienišus žmones, 
rėmėme vietines lietuvių organizacijas, 
siuntėme paramą Lietuvai ir atšventėme 
Draugijos 45-metį. Visam tam reikėjo 

lėšų ir daugelio valandų darbo. J. Žalkaus- 
kienė perskaitė,kiek kartų kuri narė buvo 
prisidėjusi dar bu (nes kitokio „nario mo
kesčio“ D-ja neturi). Susidarė 85 kartai, 
bet kas suskaičiuos valandas? Ir čia ne
buvo įskaičiuotas ligonių lankymas.

Sunkiu darbu uždirbti doleriai buvo 
išleisti mūsų ligonių išlaidoms, paremiant 
mūsų laikraščius, „Gintaro“ tautinių šokių 
grupę, „Pynimėlio“ ansamblį, kunigus. Į 
Lietuvą pasiųsti siuntiniai vargstančioms 
daugiavaikėms šeimoms. Pinigais sušelp
ta Sausio 13-tosios auka Pladytė, Janinos 
Navickaitės globojami varguoliai, Vil
niaus lietuvių mokykla „Lietuvių namai“, 
Vilnijos lietuviškos mokyklos ir Gel
gaudiškio prieglauda, kuriai taip pat 
nupirktas kombainas ūkio darbams.

Buvo perskaitytas Arvydo Šeškevičiaus 
laiškas su smulkia apyskaita, kaip buvo 
panaudoti pinigai Vilnijos mokykloms.

Taip pat, kilus entuziazmui pirkti ben
druomenei video projektorių, tam tikslui 
buvo paaukota $ 500. (Dabar, tam entu
ziazmui atslūgus ir pinigams „trūnijant“ 
banke, buvo pasiūlyta juos panaudoti ki
tam tikslui).

Kartą per penkerius metus išleidžiame 
truputį pinigų ir sau. Praeitais metais 
pasikvietėm Melbourne bendruomenę j

7-asis p. Isoldos Poželaitės - Davis konkursas
Jau septinti metai mūsų mieste, Šiau

lių Juliaus Janonio gimnazijoje, rengia
mas ponios Isoldos Poželaitės - Davis, AM 
anglų kalbos rašinio konkursas. Šis kon
kursas - ne tik puiki galimybė abiturien
tams išbandyti savo jėgas, įvertinti anglų 
kalbos žinias, bet kartu skatina ugdyti 
vaizduotę. Konkurso vertintojai didelį dė
mesį skiria meninei rašinio pusei, rašymo 
ekspresijai, todėl rašinys turi atspindėti ne 
tik žinias, bet ir mokinio kūrybiškumą.

Kaip ir kasmet, šiemet konkursas 
susilaukė didelio abiturientų dėmesio. 
Rašyti rašinį susirinko virš septyniasde
šimt mokinių iš įvairių Šiaulių miesto ir 
apskrities mokyklų. Dauguma dalyvių - 
Juliaus Janonio gimnazijos, Dainų, Ro
muvos, Aukštabalio, Ragainės, 12-tos 
vidurinės, Lieporių, Vijolių, Medelyno 
(Šiauliai), Pavenčių, Ivinskio (Kuršėnai), 
Lizdeikos (Radviliškis) mokyklų dvy
liktokai.

Ponia Isolda Poželaitė - Davis, AM 
paruošė ir atsiuntė dvylikos temų sąrašą, 
todėl kiekvienas galėjo laisvai pasirinkti 
labiausiai patinkančią temą. Bene dau
giausia mokiniai rinkosi laisvas temas, 
tokias kaip: „Dienoraščio ištrauka, pa- 
pasakojant apie juokingą/liūdną ar įsi
mintiną nuotykį“ (20 mokinių), savotišką 
rašinį - diskusiją „Jauni žmonės turi 

S^ESJBKTrtS „MCSŲ PASTOGĖJE“ - VISI 
ŽINOS

"Musų Pastogė" Nr.19 1998.5.18 psl.4 — ------------

mūsų 45-rių metų jubiliejų. Buvo malonu 
vėl prisiminti į koncertinę programą iš 
Sydnėjaus atvykusią Eleną Jonaitienę, 
mūsų vietines meno pajėgas ir vienkartinį 
leidinuką „Milda“.

Ligonių lankymo koordinatorės D. 
Simankevičienės pranešimas mums pri
minė tikslą, kuriam ši draugija buvo su
kurta ir akivaizdžiai parodė, kad ši Drau
gijos veiklos sritis ne tik nemažėja, bet 
aliarmuojančiu tempu auga. Kadencijos 
metu 12 ligonių buvo aplankyti nuolati
niu lankymu. Gi aštuoni D. Siman
kevičienės sąraše jau buvo pažymėti a.a. 
Juos Draugijos narės palydėjo ir į amži
nojo poilsio vietą.

Pats sąrašas gana impozantiškas: per 
metus 195 vizitai pas 35 ligonius. Juos 
lankė ir globojo 17 lankytojų.

Kai kurie slaugos namuose gyvenan
tys tautiečiai, Soc. Globos Draugijai ir 
Pensininkų Sąjungai bendradarbiaujant, 
yra atvežami į mėnesinius Pensininkų 
Sąjungos pietus.

Deja, D. Simankevičienė, suorgani
zavusi taip efektyviai veikiančią lanky
mo sistemą ir pati aplankiusi ligonius virš 
30 kartų pareiškė, kad ji iš šių pareigų 
pasitraukia. Susirinkimo metu niekas į jos 
pareigas nepasisiūlė. (Vėliau sužinojom, 
kad Nijolė Kairaitienė nepabūgo šio 
atsakingo darbo).

Kitos valdybos narės - J. Žalkauskienė, 
R. Pumputienė, V. Morkūnienė, G. Kun- 
čiūnienė ir A. Kesminienė - susirinkimo 
prašomos sutiko pasilikti dar vienai ka
dencijai.

Iždininkės ir revizijos komisijos pra
nešimai jokių staigmenų neatnešė. Kaip 
visuomet, viskas iki cento kruopščiai 
suregistruota.

Beliko pasveikinti tris naujas Drau
gijos nares: O. Betžanskienę, V. Gee ir A. 
Ramoškienę ir pasivaišinti suneštinėmis 
vaišėmis. A. Karazijienė

vienodus troškimus, nesvarbu, kur jie 
gyvena“ (17 mokinių), „Įdomiausia diena 
mano gyvenime“ (12 mokinių). Temą 
„Svečias iš kosmoso“ straipsnelio forma 
mokyklos laikraščiui pasirinko rašyti 5 
mokiniai, 4 rašė tema „Filmavimo kame
ros nuotykiai“. Jų tarpe - ir rašinio kon
kurso nugalėtoja Sigita Jungbliutaitė, J. 
Janonio gimnazijos 4 C gimnazinės klasės 
mokinė. Jai atiteko pagrindinis prizas - 80 
Australijos dolerių. II-oji vieta ir 70 dole
rių atiteko L. Kirkučiui, IlI-ioji (60 dole
rių) - S. Slavickaitei, IV-oji (40 dolerių) - 
T. Zaikauskui. Dar dvylikai mokinių 
buvo įteikti paskatinamieji prizai - angliš
kos knygelės. Visiems dalyviams įteikti 
dalyvavimo konkurse sertifikatai. Po 
prizų įteikimo ceremonijos ir vertingų 
pasisakymų, mūsų mokyklos mokiniai 
parodė spektaklį „Tuštybės mugė“ pagal 
Tekerėjaus to paties pavadinimo romaną.

Vaidinti anglų kalba šiek tiek neįpras
ta, bet tikimės, kad angliški vaidinimai, 
kaip ir rašinio konkursas, taps kasmetine 
tradicija, suburiančia mokinius, norinčius 
išmokti laisvai rašyti ir bendrauti anglų 
kalba. Svarbiausiaprisiminti puikų angliš
ką posakį:„ It is nice to win a competition, 
hut it is more inportant to take part in it".

Iveta Mockutė, 
J. Janonio gimnazija

Atkelta iš 2 psl.

Pagaliau J. Baziliauskas, nebetekęs 
kantrybės, siūlo S. Valenskui tuos 
"pagerinimus" pasiimti. Žinoma, S. 
Valenskas to daryti nenori. Antra, ne
jaugi S. Valenskas, kaip ir jį užstojan
tys teisėjai, mano, jog per ketvirtį am
žiaus statybinės medžiagos, net jeigu 
jos būtų buvusios į namą sudėtos, 
nesusidėvi? O gal jie mano, kad „buo
žės“ name gyvenant, nereikiajo dažyti, 
o gal net ir šluoti?

O kol J. Baziliauskas į tuos ir dar 
daugybę kitų klausimų ieškojo atsaky
mo, kol trynėsi prie įvairiausių teisinių 

(ir ne tik) institucijų durų (net pradėjo 
protesto akciją prie Seimo rūmų, kurią 
parėmė Vilniaus politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija bei visi Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
skyriai), sulaukė dar vienos staigme
nos - gavo Šakių teismo antstolės V. 

Kuncienės raginimą sumokėti S. Va
lenskui priteistą sumą už „pagerini
mą“ ir valstybinį mokestį. Po to ne

trukus sulaukė ir pačios teismo ant
stolės, kuri, kaip ir 1949 - siais, arešta
vo J. Baziliauskui priklausantį turtą: 

pastatus, inventorių, gyvulius... Net 
žmonos traktorių. Tik šįkart į gyvulių ų 

■ vagoną nebegrūdo.

Ir beliko J. Baziliauskui „pasiguosti“ 
AT pirmininkui: „nesitiki, kad, parda
vus S. Valensko per 30 metų sudėvėtą 
mano namą, užteks pinigų apmokėti už 
susidėvėjusius S. Valensko pakeitimus, 
vadinamus „pagerinimais“. Ir dėl visa 
ko paprašė sulaikyti naująjį „iš
buožinimo“ etapą, t.y. turto išpar
davinėjimą. Tačiau teismo antstoliai 
nebūtų verti savo skambaus vardo, jei, 
išprašyti pro duris, nesugebėtų įlįsti 
pro kaminą. Netrukus antstolė V. Leny- 
tė „Suvalkijos linams“ nusiuntė tokio tu
rinio raštą: „Turimais duomenimis, J. 
Baziliauskas į Jūsų įmonę yra prista
tęs linus, todėl prašome už parduotą 
produkciją priskaičiuotus pinigus 
pervesti į Antstolių kontoros depo

Butų kainos Kaune
Butai Kaune brangiausi žiemą, o 

pavasarį ir vasarą jie ima pigti. Palyginti 
su praėjusiais metais, Kaune šįmet butai 
10% brangesni. Daugiausia pabrango bu
tai plytiniuose namuose, o blokiniuose jų 
kainos nepakito. Vieno kambario butas 
plytiniame name vidutiniškai kainuoja 
9000, blokiniame - 8000 JAV dolerių.

Brangiausi butai - miesto centre. Vie
no kambario butas vidutiniškai kainuoja 
10 000, bet kadangi tokių butų mažai, 
norintieji kartais moka net iki 12 000 JAV 
dolerių. Dviejų kambarių butų kainas le
mia vieta ir namo būklė: Laisvės alėjoje 
tokį butą galima nusipirkti už 20 000, 
Kęstučio ar K. Donelaičio gatvėse - už 
18 000 JAV dolerių. Trijų kambarių bu
tas, priklausomai nuo vietos ir suplanavi
mo, kainuoja 20 000 - 25 000 JAV dolerių.

Šilainiuose vieno kambario butas 
kainuoja 8000, dviejų -10 000 (plytiniame 
name-12 000) J AVdolerių. Trijųkambarių 
apleistą butą galima nusipirkti už 12 000, 
o už gerai įrengtą teks pakloti iki 20 000 
JAV dolerių. Pastebima tendencija, jog 
keturių kambarių butai pigesni už trijų 
kambarių butus. 

zitinę sąskaitą Nr...“
Matydamas šitokį absurdą, į „ko

vos“ lauką išėjo ir Šakių rajono meras, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
viceprezidentas R. Damušis. Jis šalia 
viso kito AT pirmininkui taip rašė: 
„Įsigilinęs į dalyko esmę, supratau, kad 
vietiniai biurokratai, paklusę buvusio 
kolūkio pirmininko įtakai, pasityčiojo 
iš daug kentėjusio žmogaus ir, prikūrę 
tikrovę ir tiesą iškraipančių dokumen
tų, trukdo atsiimti jo teisėtą turtą. Netgi 
teismai nepajėgia rasti tiesos. J. 
Baziliauskas namo neatgauna, nors ja
me jau metai niekas negyvena. Iš' 
tremtinio pasipelnyta atskaičius porą 
tūkstančių litų už jo parduotus linus, 
kaip kompensaciją už „pagerinimus“, 
nors šis pastatas itin apleistas...“ 

' Tiesa, yra ir dar kas ujamus tremti
nius užstoja. (Tačiau iškankintiems 
žmonėms reikėtų ko nors apčiuo
piamesnio, ne vien paguodos.) Antai 
Seimo narys A. Stasiškis, susipažinęs 
su šiomis bylomis, Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkui rašo: „Skaudu žiū
rėti į tą mūsų tautos dalį, kuri, neįti
kusi okupantams ir jų vietiniams 
pakalikams, buvo dešimtmečiais 
tremiama ir persekiojama, ir dabar 
tebėra ujama. Už ką? Žmonės, Sibi
ro tremtyje ir kalėjimuose palikę 
jaunystę ir sveikatą, tenori užbaigti 
gyvenimo kelią tėvynėje, numirti sa
vo pačių ar tėvų statytuose namuo
se. Vien todėl jie ir dabar yra blogi, 
nereikalingi ir trukdantys. O kas, ka
da ir kaip atlygins už jų turtą, ku
riuo naudojosi kiti? O už tremtį, 
kalėjimus? Argi visuomenės ir vals
tybės ateičiai nesvarbu teisybė ir 
teisingumas? Neretai tokių ab
surdiškai neteisingų ir nežmoniškai 
skaudžių konfliktų priežastimi yra 
įstatymų spragos, dar dažniau tokia 
priežastimi tampa ir sukelia dar 
didesnę neteisybę valdininkų ir 
pareigūnų abejingumas ir ciniz
mas...“

Ką prie šių žodžių bepridursi?
Nijolė Petrošiūtė 

„Valstiečių laikraštis"

Žaliakalnyje trijų kambarių butas 
kainuoja nuo 16 000 iki 20 000, keturių - 
per20000JAV dolerių. Kainąlemiaramios 
gatvės ir butai plytiniuose namuose.

Šiuo metu didėja ir individualių gy
venamųjų namų paklausa, tačiau didelių 
sovietiniais laikais statytų „pilių“ pirkti 
niekas nenori. Maždaug 150 kv. m. gy
venamasis namas, kurio gera šilumos var
ža, yra 8 - 10 arų sklypas, Žaliakalnyje 
kainuoja 70 000 - 100 000 JAV dolerių, 
kituose Kauno rajonuose tokie namai 
pigesni.

Tolydžio kyla ir žemės sklypų kainos 
miesto centre, Žaliakalnyje ir gražaus 
gamtovaizdžio vietovėse- Lampėdžiuose, 
Panemunėje, Vičiūnuose. Priklausomai 
nuo vietos, už 1 arą žemės mokama nuo 
1000 iki 3000 - 4000 JAV dolerių.

Pastaruoju metu vis daugiau kaunie
čių nori parduoti ir kolektyvinius sodus, 
bet susidomėjimas jais tolydžio mažėja. 
Sodybą su 3 ha žemės sklypu galima 
nusipirkti pigiau negu kolektyvinį sodą su 
nameliu, kainuojantį, priklausomai nuo 
vietos, nuo 3000 iki 6000 JAV dolerių.

Vituolis Joneliūnas
(„Liet, aidas“, Nr. 77)
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Kultūrinėse paraštėse
Wciovo 3Rato kūrinių paroda

Tik ką šiek tiek nusišvietus debesuo
tam rudeniniam dangui Sydnėjuje, jo 
lietuviškąjį - kultūrinį gyvenimą staiga 
nuplieskė kitas, sakyčiau pavasarinis 
kultūrinis švystelėjimas - žymiojo liet, 
dailininko Vaclovo Rato (mirusio 
■1973.01.03 Sydnėjuje) kūrinių paroda, 
deja, paskutinė ne tik Sydnėjuje, bet ir 
visoje Australijoje. Parodą suruošė jo 
'dukra Rmona Rataitė - Zakarevičienė 
gegužės 9-10 dienomis Sydnėjaus Lietu
vių Namuose, Bankstowne.

Gegužės 9 dieną parodą atidarė Lietu
vos gen. garbės konsulas p. Viktoras Šli- 
teris ir p. Titu Reissar. Parodoje buvo išsta
tyta V. Rato 50 įvairaus laikotarpio 
paveikslų. Parodą aplankė gana didelis 
skaičius tautiečių, taip pat ir asmeniškai 
apie parodą sužinojusių kitataučių.

Kaip sakė dailininko dukra Ramona, 
suruošusi - šią paskutinę Australijoje - 
savo tėvo parodą, sekančios parodos vyks 
JAV: nuo gegužės 23 dienos apie tris 
savaites paveikslai bus išstatyti Čikago
je, o birželio 12 - 13 dienomis - New 
Yorke. Iš čia paveikslai keliaus į Lietu
vą. Vilniuje paroda bus atidaryta maž
daug nuo liepos 12 d. iki rugpjūčio vidurio.

Paveikslų ateitis šiuo metu dar neaiš
ki. Yra pasiūlymų iš JAV juos nupirkti ir 
perduoti Lietuvos muziejams. Nemažai 
dailininko kūrinių yra išlikę Australijoje - 
muziejuose ir privačiuose rinkiniuose.

B.Ž.
* * *

Vaclovas Ratas yra pasižymėjęs savo 
darbais trijuose kraštuose: Lietuvoje, kur 
•jis gimė 1910 m., Vokietijoje, kur jis gy

veno 1944 - 1949 metais („The Twelve 
Ravens“ - „Dvylika juodvarnių“ - knyga,
kuri buvo išspausdinta Vokietijoje 1949 Curator of Australian Prints
m. ir buvo viena iš nedaugelio knygų ang- National Gallery of Australia

Kas buvo tie laimingieji?
Po dailininko V. Rato kūrinių paro

dos, gegužės 10 d., buvo traukiami 
laimingieji loterijos bilietai V. Rato 
reprodukcijų laimėtojams.

Reprodukcijas laimėjo:
1. "Outland Australia" - Jackie Symonds,
2. "Brilliant Sun" - B. ir P. Žaliai,

Dail. V. Ratas

lų kalba, išleista lietuvių tremtyje) ir 
Australijoje, kurioje jis įsikūrė 1949 m. ir 
dirbo iki savo mirties 1973 m. Jis buvo 
menininkas su daugeliu talentų, šiandien 
prisimenamas kaip grafikos meistras 
(printmaker), kuris išgarsėjo tradicine 
technika, nors nuolat eksperimentuodavo 
su naujom medžiagomis ir metodais.

Atvykęs į Perth'ą, Ratas greitai įsigi
lino į kai kurias aborigenų meno stiliaus 
charakteristikas. Ši įtaka matosi tam 
tikruose raižymo būduose:-o gyvūnų mo
tyvus jis naudojo mažų atvirukų gamyboje.

Persikėlęs į Sydnėjų, NSW, 1954 m. 
1 Ratas buvo vienas pirmųjų, kurie atgai
vino Australijos grafikos meną. 1960 m. 
lietuvių menininkai pirmavo organi
zuodami pirmąją visos Australijos grafikos 
meno parodą ir parūpino lėšas vienai iš 
pagrindinių premijų.

Gyvendamas Sydnėjuje, Ratas Vis 
daugiau eksperimentavo. Nuo vienspal
vių medžio raižymų ir gyvūnų jis ėjo link 
sudėtingų blokų. Po to - raižydavo minkš
tesnėje medžiagoje, pvz. plasteryje ir 
linoleume. Tai suteikė jo darbams naujo 
lankstumo. Jis eksperimentavo ir su ki
tomis medžiagomis, galutinai prieidamas 
prie savo paskutinių metų monotipų.

Visuose jo darbuose vyrauja gilus ele-
gantiškumas -kaip idėjoje, taip ir išpildyme.

Roger Butler

3. "Emu" - dr. A. Mauragis,
4. "Lake" - A. Milašas.

Laiminguosius bilietus ištraukė dr. G. 
Kazokienė. Loterijos pajamos ($ 170) bus 
perduotos Lietuvos Baleto Rėmimo 
Fodui.

"M.P." inf.

Juozas Almis Jūragis
Pavasarį

Kokia skambi vyturio giesmelė 
pavasarį.

Koks geras iš šuns taukų 
namuose virtas muilas, 
skalbiant žlugtą prie upės 
pavasarį.

Saulei šypsosi stogai 
ir kaminai 
ir langai 
pavasarį.

Mano šimtametis senelis
Dominykas 

vis glostydavo ir glostydavo 
drebančiom rankom 
pražydusias vyšnios šakeles 
pavasarį.

Jis džiaugdavosi. 
Iš jo išlytų akių 
tekėdavo ašaros:
- Viešpatie, dar vieną 
man davei pavasarį.

Žemaičių vyskupas 
Motiejus Valančius,

atsiminimai
Buvusio gyvenimo fragmentai

A. Prižgintaitė

Aš glėbyje tiktai fragmentus išsineštu 
dienų, kurios priklausė man vienai; 
tik savo ašaras, tik džiaugsmą juoko 
čia būdama ką atradau -------
Jos bus daugiau nereikalingos niekam, 
nors žingsniais tais pačiais, 
galbūt, praeis ir jie?

• • •
1920 metais mano tėvai iš Rusijos grį

žo į Lietuvą. Grįžo į Telšius, kur gyveno 
tėvelio našlė motina tame pačiame name, 
kuris ir dabar tebestovi... Buvau nuėjusi 
prie jo-ten buvo mano gyvenimo pradžia, 
gimiau jame 1926 metais. Prisimenu daug 
pasakojimų apie revoliuciją Rusijoje, ku
rią tėvai išgyveno. Prisiminė man svetimų 
kariuomenių atėjimas pas mus ir grįžimas, 
ką pati iš to paties namo lango mačiau... O 
ir aš pati ta gatve iškeliavau mano mamy
tei man varteliuos mojant 1944 metų va
sarą ir jos gyvos man jau nebeteko ma
tyti.. Namas, buvo pastatytas močiutei dar 
neištekėjus, tėvelis jame gimė 1883 me
tais ir tas gal pasakojo amžių... Anksčiau 
aplinkui buvo daugiau žemės, ten mes 
visi penki vaikai augom. Didelei šeimai 
buvo reikalingi daržai ir. juose nuolat 
triūsė mano mamytė. Žemė buvo nusa
vinta sovietų laikais ir palikta tik šiek 
tiek aplinkui. Šiandien visi ten likę guli 
kapinėse, artimų giminių nėra...

Pirmoji mano mokykla buvo Seselių 
Kazimieriečių mokykla Telšiuose, jai 
užsidarius, perėjau į S. Daukanto mokyk
lą, o vėliau į buvusią Vysk. Valančiaus 
vardo gimnaziją. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, 1992 metais perėjau visur 
su buvusiom klasės draugėm, matėm 
savo klasę, sėdėjom ten, kur anuomet 
sėdėjom... Tik ir suolai, ir mes buvom 
nebe tie... Iš gimnazijos išvažiavau į 
Akušerių mokyklą Vilniuje ir ten išbuvau 
arti 2 metų, bet sugrįžus į namus po

pavasarį
lankydamas arielkoje
įmirkusią parapiją, 
skundėsi:
- Kaip gi aš pristatysiu Dievui 
girtas jūsų dūšeles?

(1998.03.21)

Kvieskime saulę

Kvieskime saulės daugiau į 
gyvenimą,

Pasiilgę džiaugsmingų dienų, 
Kad širdies neramiosios 

stuksenimas
Atgaivintujaunystės vynu.

Kvieskim žemėn pavasario 
kvepiantį betų

Ir žydėjimą sodų pašlaitėj kalnų, 
Kad padangė šviesi ir žiedai mus 

meilingai mylėtų, 
Kad pajustume bučinius vėjų 
švelnių...

Tarp žiedų, po lietaus, šilto vėjo 
glėby

Ir ta žemė sunki kvies tarytum sava:
- gal pabūsi ilgiau... Amžinai tu 

skubi...
Ir sakai: "Šaukia taip Lietuva".

(1971 m.)

egzaminų ir dar likus keliems užbaigi
mui, grįžti jau nebeteko... Buvo neramu, 
nežinojom kas laukia... Telšiai buvo 
pilni pabėgėlių iš kitų miestų. Gelbėda
miesi žmonės bandė trauktis į Vakarus, 
nes tik prisiminus pergyventus vežimus į 
Sibirą, nieko gero negalėjai laukti. Per 
Telšius traukėsi mūsų kariuomenės da
linys - Sveikstančiųjų kuopa iš Kauno ir 
su jais pakalbėjus, jie sutvarkė man ir 
mano telšiškei draugei dokumentus, kad 

-galėtume kartu su jais pereiti sieną į 
Vokietiją. Aš buvau prirašyta kaip gai
lestingoji sesuo, o mano draugė kaip 
padėjėja prie virtuvės. Ten buvo dar pora 
moterų, kurios ttaukėsi su savo kariais 
vyrais. Jos irgi dirbo prie virtuvės. Mais
tas ir kiti reikalingi daiktai kuopai buvo 
pakrauti į didelę eilę vežimų, kur ir mes 
visi sėdėjome. Kapitonas viską tvarkė, jį 
lydėjo keli mūsų karininkių, visi buvo 
vokiečių viršilos žinioje. Taip ir traukėme 
Vokietijos sienos link. Vėliau, kiek 
susipažinus su visais, pasidarė aišku, kad 
daugelis iš esamų karių buvo karo lauko 
visai nematę. Buvo paskutinių metų 
abiturientai, kuriuos bandė gelbėti nuo 
kariuomenės ar privalomos darbo tarny
bos. kurią anuomet baigę gimnaziją tu
rėjo atlikti. Kiti, po sužeidimu fronte, 
buvo atsiųsti poilsiui. Su pirmais buvom 
maždaug vienmečiai ir susidraugauti 
buvo lengva. Viso mūsų kel ionės maršruto 
smulkmeniškai neprisimenu, bet menasi, 
ar ne Rietavo miškai, kuriuos pravažiuoti 
užėmė porą dienų; pakėlę akis į viršų 
malėme tik juostą mėlyno dangaus... 
Sustodavom poilsiui kai reikėdavo pa
šerti arklius ar sau maisto pasigaminti. 
Pasiekėm Tauragę. Dar nepasiekus sienos 
atvažiavo kelios mašinos su vokiečių ka
riais bei karininku ir visi turėjo atiduoti 
turimus ginklus. Prie Pagėgių, stovėjo 
nemažai lietuvių kariuomenės dalinių.

Nukelta į 6 psl.
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Buvusio gyvenimo fragmentai
Atkelta iš 5 psl.
Atviram lauke buvo suruošta gegužinė. 
Nuėjom ir mudvi su drauge pasidairyti, 
nors širdy buvo kažko neramu. Kariai, 
daugumoje, buvo iš Kauno ir Panevėžio 
komendantūrų ir dalis jų turėjo kitą rytą 
iškeliauti. Dainavo, bet dainos buvo liūd
nos. Buvo susirinkę ir vietinių gyventojų. 
Mudvi grįžome ir savo vežime užmigo
me. Naktį mus pažadino keli mūsų 
kuopos vyrai. Dar gerai nesupratome, kad 
jie atėjo atsisveikinti, nes norėjo likti 
Lietuvoje su partizanais. Ginklais jie bu
vo apsirūpinę, ne jų vokiečiams negrą
žino. Ryte sužinojome, kad 10 iš jų 
pasitraukė, norėdami pasilikti Lietuvoje. 
Kapitonas pyko. Suprantama, nes jis buvo 
už juos atsakingas. Pervažiuojant sieną 
ilgai žiūrėjome, kol Lietuva pamažu din
go mums iš akių... Atrodė, kad po savai
tės kitos grįšime, tačiau kartu skverbėsi 
ir kita mintis - atrodė, kad kas šaltą ranką 
uždėjo ant širdies... Kai kas ir ašarą 
nubraukė...

Rytprūsius radome jau evakuotus, 
nesimatė žmonių, namai buvo palikti. 
Viskas stovėjo savo vietoj, tartum žmo
nės visi būtų išėję kur dirbti. Daržai vis
ko pilni, naminiai gyvuliai ir paukščiai 
vaikščiojo aplinkui, maisto jiems užteko. 
Daugiausia mus pamatę apsidžiaugė 
karvės. Sekė iš paskos ir prašėsi mel
žiamos. Kariai apsiginklavo kibirais ir 
mes turėjome pirmas šviežio pieno 
vaišes... Vienas kareivis įlipo į medį 
pasiskinti vyšnių, bet lūžo šaka ir jis 
susilaužė koją. Drauge važiuoti jis jau 
negalėjo ir reikėjo kaip nors nuvežti jį į 
ligoninę. Tuo pasirūpino mus lydintis 
vokietis. Trūko duonos, niekur negalėjo
me jos gauti. Kažkur pakely radome pa
liktą tuščią kepyklą. Apžiūrėjome ir 
viduje radome padarytus lovius, kur rūgo 
kepimui paruošta juoda duona. Nespėjo
me jos visos iškepti, nes reikėjo bėgti!.. 
Pakūrę krosnį darėm kepaliukus ir juos 
krovėm kepimui. Kažkodėl gerai neišėjo - 
neiškilo, bet mes kelias dienas ją valgėme 
ir buvo gardi, nes duonos buvom išsiilgę. 
Karaliaučiuje mus perkėlė į prekinius 
vagonus. Traukiniais važiavome iki paties 
Drezdeno, kur atsiradome kareivinėse. 
Ėjo gandai, kad būsime siunčiami į 
Jugoslaviją. Mudvi su drauge bandėme 
greit pasišalinti ir, kai neturėjome iš ko 
gyventi, teko eiti į darbo stovyklą, ku
rioje gyveno labai daug svetimšalių. Jie 
dirbo vietiniame dideliame fabrike, kuris, 
kaip ir kiti, buvo pajungtas karo pramo
nei. Kai tiek daug žmonių buvo vienoje 
vietoje, negali norėti, kad viskas veiktų 
gerai: trūko maisto, beveik kiekvieną 
naktį sustodavo sunkvežimis su atvežtais 
ir grūsdavo juos vidun. Dirbome po 12 
valandų, o grįžę iš darbo stovėdavome 
eilėje, kad gautumėme ką pavalgyti. 
Gaudavom šiek tiek maisto lėkštėje ir du 
gabaliukus duonos, plonai su kuom 
suteptos, kitos dienos pusryčiams. Bet ki
tos dienos ji nesulaukdavo...Ryte gau
davom puoduką šiltos dirbtinės kavos ir 
dar neprašvitus eidavom į darbą. Lais
valaikiu iš stovyklos išeiti galėjome, tik 
reikėjo gauti leidimą, nes mus priskyrė 
prie pabaltiečių, kurių vyrai kariavo 
fronte. Šeštadieniais darbas baigdavosi 
anksčiau, o sekmadieniai buvo laisvi. Ta
da važiuodavome į miestą, kur vienoje 
vietoje rinkdavosi lietuviai ir ten galė
davom įsigyti lietuvišką laikraštį. Jame 
skelbėsi visi, kurie pabėgo, kurie ieškojo 
savo giminių ir kuriame buvo paskutinės
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žinios iš Lietuvos. Neatsimenu jo pava
dinimo, bet kas jį spausdino - atliko 
neįvertinamai gerą darbą. Pradžioje 
drovėjaus ten eiti, nes neturėjau kuom 
apsirengti. Bet vieno karininko žmona, su 
kuria kartu dirbau, paskolino man šį tą iš 
savo turimų rūbų. Stovykloje buvo rusų 
belaisvių, prancūzų, belgų, lenkų. Anglai 
buvo kitur. Kartais matydavome juos ei
nant su apsauga. Belaisviai, girdėjau, 
gaudavo Raudonojo Kryžiaus paketus. Ki
ti buvo suvežti iš gatvių, negalėję įrody
ti savo darbo vietos ar panašiai. Buvo 
lietuvaičių, atvežtų iš anksčiau, bet kai 
kartu dirbom, neišsiaiškinom, iš kur ir 
kodėl? Kai kurios į stovyklą atėjo pačios, 
ieškodamos pastogės, nes kur dingsi vie
nas gatvėje? Už darbą mums šiek tiek 
mokėdavo, bet iš to galėdavom tik smulk- • 
menų nusipirkti, už kelionę į miestą 
apsimokėti. Kartais vienam bendradarbiui 
- rusui belaisviui - nupirkdavau kokią 
nebrangią sagutę, kad parneštų savo 
žmonai, nes jis visad man padėdavo, kai 
reikėdavo ką sunkaus kelti. Padarydavu 
jį laimingu nors trumpam...Gyvenom 
viename kambary su latvėm, nes tarp 
lietuvaičių nebuvo vietos. Sugyvenom 
neblogai. Šilto vandens kaip ir nebuvo - 
visiems neužteko. Atėjo žiema ir man 
kažkas pasidarė. Vieną rytą rado parkritu
sią be sąmonės. Paguldė į stovyklos vie
tinę ligoninę. Ant viso kūno turėjau votis, 
nes bloga mityba ir higienos trūkumas 
padarė savo. Pats darbas buvo nešvaros, 
reikėjo plauti fabriko grindis, o kai viena-. 
me šone atsirado net 6 votys ir vidun 
pateko nešvarumų, gavau kraujo užkrėti
mą. Ligoninėj buvo nedaug patogumų. 
Naktim negęsindavo šviesos, nes tamsoje 
nuo’ttibų krisdavo blakės... Turėjau aukš
tą tėinperatūrą ir kliedėdama kartais 
matydavu daktarą su sesele, besitariančius, 
ką su manim daryti... Buvau sutinus, ma
čiau savo rankas, bet pastebėjau, kad 
negaliu gerai matyti, nes vokai buvo visai 
uždengę akis. Maistas ligoninėje irgi 
nebuvo geresnis ir kuopos vyrai, lanky
dami mane, atnešdavo ko nors iš maisto. 
Mano draugė atbėgdavo po darbo. Ji dir
bo kartu su viena vokiete, kuriai papa
sakojo apie mane ir toji atnešdavo kai ką 
iš namų, kad man perduotų. Gerų žmonių 
yra visur. Nukritus temperatūrai iki 38 
laipsnių ir dingus sutinimui, mane išsiun
tė atgal į darbą. Kuopa turėjo išvažiuoti. 
Atsisveikinom. Grįžus į darbą prisistatė 
mano brolis. Pamatęs mane visą suraišiotą 
(aprišta buvo net galva, nes abejose ausy
se turėjau po votį), liepė tokiai, kaip esu 
važiuoti kartu pas fabriko direktorių, kur 
„pakėlė vėją“. Atleido k dokumentai tą 
dieną buvo sutvarkyti. Karininkai galėjo 
savo šeimos narius atsiunti. Mano brolis, 
su daugeliu mūsų karininkų, buvo grįžęs į 
Sedą, kur frontas buvo laikinai sustojęs, 
nors ten jų žuvo daugiau kaip Rusijoj, 
partizaniniame kare per visą laikų... 
Paskutinė viltis gelbėti Lietuvą dingo... 
Drezdene išgyvenome žinią, kad Lietuva 
mums jau nepasiekiama...

Brolis mane parsivežė į Bavarijos 
miestelį Rodach bei Coburg, kur buvo 
susispietę lietuviai karininkai, dauguma 
su šeimomis, k dkbo vieninteliame tame 
miestelyje fabrike. Pirmiausia mane 
pasodino prie krosnelės ir nuo galvos 
nukirpo plaukus. Sumetė į ugnį, nes jei 
norėjai išsigelbėti nuo visų parazitų ir 
vočių padarytų žaizdų, kitaip nieko 
negalėjai daryti. Karui pasisukus kitaip, 
užsieniečiams karininkams buvo pasiū
lyta eiti dirbti į fabrikus ar likti kariuo-

Vilniaus katedra su varpine, gilumoje Gedimino kalnas

menėj paprastais kareiviais. Visi sugužėjo 
į fabrikus. Kas norėjo dėl svetimų am
bicijų kariauti? Tik kai turi tokią profe
siją, negali visad pasirinkti... Mano brolis 
jau dirbo fabrike, tik važiuodamas į 
Drezdeną pasiimdavo kariškus doku
mentus ir užsidėdavo savo uniformą. Už 
kelių savaičių buvo didelis Drezdeno 
bombardavimas ir iš gražaus miesto ne
daug tepaliko. Tai buvo 1945 metų vasa
rio pradžioje. Dar ir šiandien spaudoje 
pasirodo straipsniai apie Drezdeno sunai
kinimą, nes tuomet žuvo daug karo pa
bėgėlių - visai nekaltų žmonių.

Gyvendama tame miestelyje sulau
kiau ir karo pabaigos. Pradžioje kurį lai
ką sirgau, bet geresnis maistas, gaunamas 
pagal korteles, pataisė mano sveikatą. 
Atsirado dėdė, kuris pats pasiūlė pinigų, 
kad galėčiau ką nors nusipirkti iš trūks
tamų rūbų. "Praturtėjau" ir pradėjau dirb
ti. Prasidėjodidesni bombardavimai. Nak
tinę pamainą praleisdavoiri slėptuvėje. 
Dirbom vieną savaitę dienom, kitą-nak
tim. Kad artėjo frontas, žinojom iš ka
riuomenės traukimosi. Kareiviai ėjo 
būreliais, išvargę, remdamiesi vienas į 
kitą ir man prisiminė rašytojo E. M. 
Remarque aprašyti vaizdai po Pirmo pa
saulinio karo. Kareivis ėjo kartu su kari
ninku, ženklai nieko nereiškė, nes jie bu
vo savam krašte. Niekas neklausė, ar jie 
alkani, ar nori poilsio? Vietinius gyven
tojus buvusi propaganda dar veikė, jie 
nebuvo jų draugai ir tik pasiekę savo 

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėveliui, broliui, dėdei ir svainiui a.a. Arūnui 

Staugaičiui mirus, dėkojame visiems, kurie ištiesė mums pagalbos ar 
paguodos ranką šioje skausmo ir liūdesio valandoje.

Dėkojame prel. dr. P. Daukniui už iškilmingai atliktas laidotuvių apeigas. 
Širdingas ačiū Audronei Kesminienei už įspūdingai suruoštas šermenis ir 
draugėms bei draugams, kurie jai padėjo, paruošė ir paaukojo visą skanų maistą. 
Didelis ačiū Vivai Aleknai už koordinavimą kalbų, karsto išnešimo ir daug kitų 
detalių. Už jautrius ir prasmingus atsisveikinimo žodžius širdinga padėka Danai 
Sanders, Algiui Šimkui, Danutei Lynikienei, Vivai Aleknai, Tom Rossmann, 
Gayle Thompson ir Liudmilai Forsyth. Giesmės gražiai nuskambėjo dėka 
Melbourne "Dainos Sambūrio", Parapijos Choro ir visų gausiai susirinkusių 
bažnyčioje. Ypatingai ačiū Stepui Leviekiui už meistriškai atliktą "Avė Maria”. 
Už tikslius ir jausmingus aprašymus spaudoje, dėkojame Vidai Vaitiekūnienei 
ir Algiui Šimkui.

Širdingas ačiū visiems, kurie Arūno atminimui taip dosniai aukojo Austra
lijos Lietuvių Fondui, Alfred ligoninei, Socialinės Globos Draugijai bei Šv. 
Mišioms ir kurie asmeniškai, telefonu, paštu, per spaudą ar gražiomis gėlėmis 
apgaubė mus paguodos, rūpestingumo ir meilės apsiaustu.

Staugaičių, Žalkauskų ir Raulinaičių šeimos

Mirė Elena Meškauskienė
Prieš pat baigiant ruošti šį "Mūsų Pastogės" nr. gauta žinia, kad gegužės 9 dieną 

staiga mirė sydnėjiškė a.a. Elena Meškauskienė, 83 metų amžiaus. Jos vyras mirė prieš 
14 metų. Liūdesyje liko dukros Irena Zakarauskienė ir Gražina Newman su šeimomis.

Gegužės 14 d. Velionė palaidota Sydnėjaus Rookwood'o kapinėse.
Ilsėkis Ramybėje. B. Ž.

gimtuosius namus buvo sutikti kaip 
reikia... Miestelis amerikiečiams nepasi
davė ir buvo gerokai apnaikintas. Žuvo 
apie 80 žmonių. 1945 metų gegužės mė
nesį bombos nustojo kristi ir nebereikėjo 
bėgti pamačius lėktuvą. Ten būnant ir 
mano susirašinėjimas su Sveikstančiųjų 
kuopa pasibaigė. Gal kai kurie žuvo, kiti, 
buvo sužeisti - kas žino? Susitikti ne- , 
beteko... Laiškai! Persikeliant iš vienos 
vietos į kitą ir net keičiant kontinentus 
yra sunku viską pasiimti, o laiko bėgyje 
pasimiršo vardai ir pavardės. Su Jugosla
vija mes neturėjom jokių barnių ir su 
Afganistanu jų nebuvo, tačiau ir ten 
nemažai mūsų jaunų vyrų žuvo, nors gal 
ir ne mūsų kartos.

Atėjo amerikiečiai. Jie statė barakus ar 
užiminėjo buvusias tuščias kareivines, 
kūrė pabėgėlių stovyklas. Žmonių buvo 
daug ir iš visur. Pirmoji stovykla buvo 
Coburge. Ten radome daug rusų. Jie 
grįžinėjo namo. Susikrovė į sunkvežimius 
ir, pasikabinę priekyje Stalino paveikslą 
dainuodami išvažiavo. Tačiau nemanau, 
kad kas iš jų savo namus pasiekė, kaip 
daug vėliau spaudoje apie jų sugrįžimą 
skaičiau... Kitą kartą iš kažkur atsirado 
daug uniformuotų italų. Visą naktį ir die
ną praleidome kaip operoje: jie skambino 
gitarom, grojo armonikom ir dainavo, 
dainavo... Sakė, kad tai buvo karo belais
viai, kurie grįžta namo... Mus amerikiečiai 
tvarkė, rūšiavo ir dalį atvežė į Wūrzburgą.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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t Mūsiį mirusieji f
A.a. Mečio Kymanto netekus

Su rudenio verkiančiu vėju, 
Kai manęs jau čia nebėra. 
Dėkoju, kad mane lydėjot ir 
Dabar lydit su daina.

(Akivarą - St. Čižauskas)

Liūdna netektis ištiko ne tik Geelongo, 
bet ir visos Australijos lietuvius - balan
džio 26-tą dieną mirė Mečys Kymantas - 
kompozitorius, chorvedys, mokytojas, 
visą savo gyvenimą paskyręs lietuviškai 
dainai ir lietuvybės išlaikymui.

Mečys Kymantas gimė 1920 m. rug
pjūčio 3 dieną Jonavos mieste. Jis buvo 
Scholastikos ir Antano Kymantų vyriau
sias sūnus. Brolis Algis mirė 1991 metais. 
Lietuvoje liko dvi seserys Regina ir Ge
novaitė.

M. Kymantas Lietuvoje baigė Mo
kytojų seminariją. Labai mėgo muziką, 
išmoko groti smuiku. Jaunystėje buvo ge
ras sportininkas, mėgo sklandymą ir 
futbolą.

Prasidėjęs karas suardė, kaip ir dau
gumai lietuvių, gyvenimo planus ir sva
jones. Vokiečiams traukiantis iš Lietu
vos, Mečys atsidūrė Landau mieste, 
Vokietijoje. Čia gyvendamas buvo lietu
vių futbolo ir teniso rinktinėse. 1945 me
tais susipažino su būsima žmona Sofija. 
1949 metais atvyko į Australiją ir atliko 
dviejų metų darbo sutartį Bathurste. 
Persikėlęs į Geelongą dirbo geležinkely
je. Išgyveno sunkų įsikūrimo laikotarpį. 
Sunkaus bei atkaklaus darbo dėka pasi
statė namą East Geelonge. J ame užaugino 
keturis sūnus, nuoširdžiai rūpinosi savo 
žmona Sofija, kuri neseniai mirė. Į tuos 
namus pasisvečiuoti atvykdavo trylika 
anūkų, o pats juose išgyveno iki pasku
tinės dienos.

Nepaisant sunkaus darbo, Mečys ak
tyviai dalyvavo Geelongo lietuvių ben
druomenės gyvenime, Savaitgalio mokyk
loje mokė vaikus lietuviško rašto bei kal
bos ir, žinoma, lietuviškos dainos. Paruo
šė daug koncertų ir įvairių pasirodymų. 
Dainavo chore, vėliau jam pats vadova
vo. Turėjo menininko gabumų: piešė, da
rė dekoracijas, gražius darbus iš medžio. 
Per daugelį metų Mečys Kymantas yra 
sukūręs muziką daugiau nei šimtui dainų 
ir išleido dainų rinkinį „Tau, Tėvyne, 
mūsų giesmės, dainos". Praėjusiais metais

Mečys Kymantas

Geelonge įvyko jo kūrinių koncertas ir 
kūrybinės veiklos paminėjimas.

Daug žmonių susirinko palydėti M. • 
■Kymantą į jo paskutinę kelionę... Baž
nyčioje atsisveikinimo žodžius tarė Sta
sė Lipšienė, Zita Prašmutaitė, Danutė 
Lynikienė. Giesmes giedojo Melboumo ir 
Geelongo chorai. Melboumo choras su
giedojo M. Kymanto giesmę „O, Vieš
patie, parodyk kelią“. Iš bažnyčios kars
tas buvo išneštas tautinių juostų taku, 
kurią sudarė choro „Viltis“ tautiniais rū
bais apsirengę moterys ir vyrai. Visi 
dainavo M. Kymanto mėgiamą dainą 
„Puikios rožės“.

Kapinėse ant karsto pabiro žiupsnelis 
lietuviškos žemės, rožių žiedai. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Artimųjų pakviesti, visi susirinko 
gedulingiems pietums į laikinus Lietuvių 
Namus Pettit Park. Gražina Pranauskie- 
nė papasakojo, kad M. Kymantas labai 
laukė Lietuvių Dienų Geelonge ir pers
kaitė tai progai sukurtą jo eilėraštį. Jung
tinis Melboumo ir Geelongo choras pa
dainavo dvi M. Kymanto sukurtas dainas 
„Tėvyne mano“ ir „Audros siaučia“.

Taip atsisveikinome su a.a. M. Ky
mantu. Jo sukurtose dainose meilė ir ilge
sys Tėyynei. Visa tai ilgus metus buvo 
išnešiota ir pergyventa jo sieloje. Tai švel
niu liūdesiu atsispindi jo dainose, kurias 
jis paliko mums...

Nuoširdžią užuojautą reiškiame M. 
Kymanto šeimai čia ir Lietuvoje. Ilsėkis 
ramybėje Mečy.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

A.a. Jonas Lucku*
(91972.9.X9 -

Vis dažniau susirenkame palydėti į 
Amžiną kelionę gerą draugą ar giminai
tį. Apgailestaujame praradę vyresnio

1998.4.28)
amžiaus lietuvį. Bet daug skaudžiau pra
rasti jaunuolį, vos pradėjusį džiaugtis 
gyvenimu.

Jonas Luckus, mums visiems gerai 
pažįstamų Filomenos ir Juozo Lucku 
anūkas, mirė staiga, vos sulaukęs 25 me
tus. Jonas gimė ir augo Brisbanėje. Jo tė
vas mirė jaunas, palikdamas Jonuką ir 
sesutę Satyvą senelių Lucku globoje. 
Motina Irena studijavo, norėdama įsi
gyti mokytojos profesiją ir tuo garan
tuoti vaikams geresnę ateitį. Seneliai Luc- 
kai su didele meile ir pasiaukojimu augi-, 
no anūkėlius. Dažnai juos matydavome 
bėgiojančius Lietuvių Namuose, dai
nuojančius vaikų chorelyje. Jonas užaugo 
labai aukštas, dailus ir mandagus jau
nuolis. Baigęs aukštąją mokyklą dirbo 
Queensland teatro kompanijoje, tvarkė 
scenos apšvietimus. Pablogėjus sveikatai, 
išvažiavo pas seserį į Tasmaniją. Sugrįžęs

po ilgų atostogų pas motiną, jau dirbti 
nebegalėjo. Dažnai aplankydavo senelius, 
nupjaudavo žolę, padėdavo aptvarkyti 
namus. Labai mylėjo senelį Juozą.

Didelis skausmas motinai, seseriai, o 
ypatingai p. F. ir J. Luckams, netekus to
kio jauno sūnaus, brolio ir mylimo anūko.

Laidotuvių apeigas atliko Tėvas Mar
tin Arnold St. Marys Bažnyčioje. Pa
maldose dalyvavo giminės, daug jauni

mo, teatro atstovai ir būrelis lietuvių drau
gų. Sugiedojo amžinatilsį, per garsiakalbį 
skambėjo Jono pamėgtos operos garsai.

Palaidotas Nugee kapinėse, lietuvių 
skyriuje. Atsisveikinimo žodį tarė Juozas 
Platkauskas. Vėliau p. F. ir J. Lucku na
muose buvo suruošti šermenų pietūs. Te
gul gailestingas Jėzus suteikia Jonui 
amžinos ramybės.

Brisbanietė

Mirė a.a. Veronika Andriuškienė
(1910.03.21 - 1998.05.10)

Po ilgos, varginančios Parkinsono 
ligos,gegužės 10d. "Alloa" slaugosnamuo- 
se, Amciffe, mirė tautietė Veronika An
driuškienė, sulaukusi 88 metų amžiaus. 
Anksčiau gyveno Sydnėjaus Revesby 
priemiestyje, kur turėjo namus, bet į 
amžiaus galą, drauge su vyru Kaziu, 
persikėlė į Lietuvių Sodybą. Vyras mirė 
1987 m. balandžio 27 dieną, o ji pati prieš 
9 metus, stiprėjant Parkinsono ligai, buvo 
perkelta į slaugos namus. Čia ją nuolati
nai lankydavo ir prižiūrėdavo jos draugė 
sodybietė Valė Stanevičienė ir kiti 
sodybiečiai.

Pamaldos už Velionės vėlę vyko 
Engadinės katalikų bažnyčioje. Velionė 
palaidota Rookwoodo liet, katalikų ka
pinėse, šalia savo vyro Kazio, gegužės 14 
d. Ilsėkis ramybėje. B. Z. Veronika Andriuškienė

A. f A. Daliai Burneikienei
mirus, reiškiam gilią užuojautą jos vyrui Algimantui, dukroms, sūnui bei ma
mytei p. Onai Grosienei ir kartu liūdime

Milda Bukevičienė,
Danguolė ir Arminas Šepokai

A. f A. Daliai Burneikienei
išėjus amžinybėn, jos vyrui Aliui, dukroms Vilijai ir Jolitai, sūnui Arūnui, 
motinai Onai Grosienei, artimiesiems bei giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Eugenija Bliokienė, Guoda ir Jurgis Bliokai 
Tamara ir Benius Vingiliai

A. f A. Daliai Burneikienei
taip anksti išėjus iš šio pasaulio, jos vyrui Algimantui, dukroms Vilijai ir Jo
litai, sūnui Arūnui ir motinai Onai Grosienei nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Onutė ir Algis Kapočiai

A. f A. Daliai Burneikienei
mirus, choristams - vyrui Algimantui ir dukrai Vilijai, nuolatinei choro rėmėjai 
- motinai Onai Grosienei, dukrai Jolitai, sūnui Arūnui, giminėms bei ar
timiesiems gilią užuojautą reiškia

"Dainos" choro chorvedžiai ir choristai

Mirus
A. f A. Daliai Burneikienei

vietoje gėlių ant jos kapo,' aukoju $ 20 "Mūsų Pastogės" reikalams.
Onutė Maksvytienė

Vietoje gėlių ant
A. f A. Dalios Burneikienės

kapo, aukoju "Mūsų Pastogei" $ 30.
Balys Mazgelis

Dainininkui - dainų kūrėjui ir chorvedžiui
A. į-A. Mečiui Kymantui

atsiskyrus su šiuo pasauliu, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Sydnėjaus "Dainos" choras
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INFO RM ACI JA
Maloniai kviečiame visus į "Gintaro" ansamblio 

ir Jungtinio Australijos lietuvių choro

Atsisveikinimo koncertą
gegužės mėn. 31 d. 130 vai. po pietų

Melboumo Lietuvių Namuose, 50 Errol St. Nth
Melbourne
Įėjimas: suaugusiems - $ 12;

pensininkams ir studentams - $ 10;
mokyklinio amžiaus vaikam - $ 5.

Ateikite pasidžiaugti nauja programa bei palinkėti 
šokėjams ir dainininkams sėkmės Lietuvoje.
Laukiame visų! Rengėjai

1 
1 
I 
I

I
I

i

i

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
š. m. gegužės 24 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 

Lietuvių Namuose, Bankstowne ruošia

Linksmą popietę.
Programoje -1 v. komedija

Vaišinsime kavute ir pyragėliais. Įėjimas - $ 8.
Dalis popietės pelno bus skiriama Sydnėjausjaunimo tautinių šokių grupės 

išvykai į Lietuvių dienas Geelonge paremti
SLMSG Valdyba

J
Sydnėjaus sporto klubas "Kovas " ruošia lietuvišką

kaimo vakaronę.
VĮ si. kviečiami ansilankyti gegužės 23 dieną, šeštadieni, 

7.30 val.vakare į Lietuvių klubą, East Terrace, Bankstown, 
vyksiančius, sporto klubo "Kovo"ruošiamus lietuviškus, 
šokius.

Įėjimas - 5 doleriai. Apsirengimas - jei galima - lietuviškas. Bus parduo
damas lietuviškas maistas, taigi - badauti neteks.

Vakaro metu mokysimės lietuviškų šokių, kaimiškų žaidimų(su pri
zais:. veiks "Kovo" distilerija, bus lietuviškas maistas, muzika ir šokiai 
visai šeimai.

Bilietus bus galima įsigyti prie durų. Sporto klubas "Kovas"

Sydnėjaus Ramovėnams
Šių metų gegužės 24d., sekmadienį, 2 vai. po pietųLietuvių Namuose, Bankstowne, 

mažoje salėje šaukiamas Sydnėjaus ramovėnų metinis susirinkimas. Bus renkama 
Skyriaus Valdyba, Revizijos Komisija, bus ir kiti pranešimai skyriaus nariams.

Maloniai prašome visus ramovėmis skaitlingai dalyvauti susirinkimejus kviečia
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

Diskusijų popietė prie apskrito stalo
Gegužės 17 dieną, sekmadienį, 2 vai. popiet kviečiame lietuvaičius į diskusing 

fiopietę. kuri vyks Lietuvių namuose Bankstowne.
Šio susirinkimo tikslas - geriau pažinti vieniems kitus, naujai atvykusių suar

tėjimas su jau nuo seno čia gyvenančiais tautiečiais. Popietės tema - ateities 
tęstinumas ir kitos aktualijos. Šiose diskusijose dalyvauti ypatingai kviečiame 
neseniai atvykusius imigrantus. Iniciatyvinė grupė

renkite 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
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
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETU '• IL

'namuose
16-18 East Terrace. BANKSTOWN.
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

I
Klubo valgykla veikia:

Šeštadieniais - 12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais - 12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

_________________________________________________

„Aušros“ tunto iškyla į Towlers Bay
Birželio 12 - 14 dienomis Sydnėjaus "Aušros tuntas 

ruošia trumpą žiemos iškylą į Towlers Bay - labai gražią 
vietovę, prie Sydnėjaus (netoli Church Point). Apsistosime 
Youth Mostelyje. Valgį gamihsimės patys.

Detalės: susitiksime 19.15 vai. Church Point Wharf, iš 
kur laivas mus perkels į Towlers Bay. Iškyloje būsime iki 
sekmadienio popiečio. Iškylos metu bus pravestos virėjo 
(skautams) ir laužavedžio (jaun. skautams (tems)
specialybės.

Reikmenys: $ 20-iškylos mokestis asmeniui. Vyksimeneuniformuoti. Miegmaišiai 
nereikalingi. Pasiimti paklodes, (antklodžių bus pakankamai) pagalvei užvalkalą, 
rankšluostį, šiltus drabužius, tunto marškinius (t-shirt / sweatshirt), šlipsą. Kiti dalykai: 
elektrinė lemputė, pižama, tualetiniai reikmenys, pieštukas ir popierius, vandens butelis.

Atkreipkite dėmesį! Nesineškite per daug daiktų, nes viską reikės nešti patiems - 
nuo vandens iki namuko - tai siauras status kelias.

Stovyklavietėje yra tik 30 registruotų vietų. Į stovyklą pateks anksčiau 
užsiregistravusieji. Svečiai gali atvykti, betnakvynės gauti negalės, išskyrus instruktorius. 
Tėvai, kurie dirbs kaip instruktoriai, dėl nakvynės tariasi su išvykos vadove s. Egle 
Garrick tel. (02) 9818 3393. Tuntininkė

PADĖKA
Ačiū už rūbus, batus ir rašomą mašinėlę ir žaislus. Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

prisidėjusiems prie rūbų ir žaislų rinkliavos našlaičiams, varge esančioms šeimoms 
Lietuvoje ir Vilnijos krašto mokyklų šalpos.

Surinkti rūbai buvo supakuoti į 43 dideles dėžes ir išsiųsti talpintuve su labdaros 
siunta į Lietuvą. Pinigais aukojo: $ 180 - V. Krom-Radinaitė, $ 25 - K. Scitnickienė, po 
$ 20 - O. Abromavičienė, M. Koliavienė, O. Grosienė.

Rūbus, batus, rašomą mašinėlę ir žaislus aukojo: J. Zinkus, A.A. Jablonskiai, J. 
Sviderskienė, O. Kapočienė, J. Makūnas,! D. Kraucevičius.D. Gailiūnienė, A. Griškaus- 
kas, D. Ankienė, I. Daniškevičienė, K. V. Jurskiai, J. Kedienė, V. Krom, O. Grosienė, K. 
Scitnickienė, M. Koliavienė.

Širdingiausias ačiū pagalbininkams, pakuojant dėžes - Z. Andriukaitienei, I. 
Daniškevičienei, E. Giniūnienei, L. Pukiui.

Ypatingai dėkojame Antanui Kramiliui už sėkmingą dėžių pasiuntimą. Visiems 
nuoširdus ačiū.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija ir
Sydnėjaus Rožinio būrelis

Pradeda darbų Geelongo Savaitgalio mokykla
Geelongo lietuvių bendruomenės Savaitgalio mokyklos 1998 m. "Žiemos kursai" 

prasidės naujose patalpose Pettit Park birželio 6 dieną nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. ryto.
Jūratė Vitkūnaitė - Reilly, mokyklos vedėja
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