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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
PRISTABDOMAS KARIUO

MENĖS IŠVEDIMAS 
IŠ LIETUVOS

Šiandien yra aišku, kad be didelio ir 
nuolatinio spaudimo iš Vakarų valsty
bių, Rusijos kariuomenė iš Baltijos val
stybių neišsikraustytų. Kariuomenės 
išvedimo privalumas yra rišamas su 
daugeliu tarptautinių susitarimų. Tačiau 
Rusija vis ieško naujų pretekstų, kad 
kariuomenę palikus Baltijos valstybėse 
kiek galima ilgiau.

Lietuva ir Rusija praeitų metų rugsėjo 
mėnesį pasirašė kariuomenės išvedimo 
grafiką. Net Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius tvirtino, 
kad Rusija laikosi išvedimo grafiko ir jis 
ruošėsi paskutinių dalinių išvykimo 
iškilmėms šio mėn. 31- ai ar net 28 - tai 
dienai. Tačiau iš Maskvos Lietuvon jau 
plaukė įvairiausios užuominos, kad Li
etuva keičianti savo reikalavimus. 
Didžiausia užuomina buvo, kad Lietuva 
anksčiau sutikusi dėl savo reikalavimo 
atl/ginti kariuomenės padarytus nuos- 
tuolius nuo 1990 metų, o dabar nuo 1940 
-tų, kada Lietuva buvo okupuota. Rusija 
teisinosi, kad ji nesanti atsakinga už So
vietų Sąjungos ginkluotąsias pajėgas, 
turtą, paskolas ir t.t.

Rugpjūčio viduryje vos dviem savaitėm 
likus iki sutartos kariuomenės išvedimo 
datos, Rusija atsisakė derėtis, jei Lietuva 
reikalaus kompensacijos už kariuomenės 
padarytą žalą. Lietuvos vyriausybės 
pareigūnai susvyravo. Lietuvos Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas šio 
mėnesio 13 dieną pareiškė, jog yra nere
alu tikėtis, kad Rusija sutiks kompensuo
ti Lietuvai nuostolius už padarytą žalą 
okupacijos metu. Jis pridūrė, jog Lietuva 
nereikalauja, kad Rusija iš karto pradėtų 
mokėti kompensacijas. Vėliau jis „Baltic 
News Service“ sakė, kad Lietuva tiktai 
reikalauja iš Rusijos pripažinti savo atsa
komybę ir pažado dėl to derėtis. Lietuva 
turi teisę iš Rusijos reikalauti „tam tikro 
atlyginimo“.

Tuo tarpu tą pačią dieną Sockholme 
ten viešintis Didžiosios Britanijos minis
tras pirmininkas John Major ir Švedijos 
ministras pirmininkas Bilt reikalavo, kad 
Rusija kuo greičiau išvestų kariuomenę 
iš Baltijos valstybių. Bendrame pa
reiškime jie reikalavo, kad Rusija savo 
karius iš Baltijos valstybių išvestų tvark
ingai ir visiškai, nes tai pernai, 1992 
metais, Rusija pažadėjo padaryti. Šved
ijos ministras pirmininkas skeptiškai 
įvertino Rusijos pasiteisinimus techni
nėmis kliūtimis ir butų stoka išvedam
iems kariams.

Kitą dieną, t. y. rugpjūčio 14 d., Rusi
jos užsienio reikalų ministras Kozyrevas 
lankymosi Švedijoje metu pareiškė, kad 
Rusijos kariuomenė iš Baltijos valstybių 
bus tvarkingai išvesta, kaip to reikalavo 
Švedijos ir Didžiosios Britanijos minis
trai pirmininkai.

Tačiau rugpjūčio 17 d. Rusijos šiaurės 
- vakarų kariuomenės grupės vadas gene

rolas pulkininkas Majorovas telefonu 
pranešė Lietuvos krašto apsaugos minis
trui Audriui Butkevičiui, kad kariuome
nės išvedimas iš Lietuvos yra pristab
domas. Tokį žingsnį sąlygojo nesėkminga 
Lietuvos - Rusijos derybų darbo eiga ir 
Lietuvos keliamos žalos atlyginimo 
klausimo kėlimas, sakė gen. pulkininkas 
Majorovas. A. Butkevičiui telefonu tai 
patvirtino Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
štabo viršininkas Kolesnikov.

Audrius Butkevičius sakė, jog tai aiškus 
politinis Rusijos žingsnis. Rusija laužo 
Helsinkio susitarimus, Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo susirinkimo re
zoliuciją, NATO rezoliuciją, Jungtinių 
Tautų rezoliuciją, o taip pat ir pasirašytą 
tarp Lietuvos ir Rusijos kariuomenės 
išvedimo grafiką. Jis nekomentavo žalos 
atlyginimo klausimo. Anksčiau jis laikėsi 
principo, kad žalos atlyginimo klausi
mas fiksuojamas su kariuomenės išved
imu, o Rusija išves savo kariuomenę 
vykdant tarptautinius įsipareigojimus. 
Šiuo metu Lietuvoje dar esama apie 2600 
karių, tačiau krašto apsaugos ministeri-- 
jos žiniomis, didžioji dalis karo įrangos 
ir ginklų išvežta.

Paklaustas ar įmanomas Lietuvoje liku
sios kariuomenės papildymas įvežant 
naujus karius, ministras „Amerikos bal
so“ žurnalistui atsakė, kad tai būtų aiški 
konfrontacija.

Lietuvos prezidentas Algirdas Braza
uskas pareiškė, kad žalos atlyginimo 
klausimo Lietuva niekada neatsisakys, 
nes tai užfiksuota tautos referendume. 
Tačiau ne vėlu ieškoti naujų formų ir 
būdų susitarti. Kol jis nėra gavęs oficial
aus pranešimo, šių klausimų komentuoti 
nenorįs, tačiau linkęs ieškoti išeities ir 
kitokio lygio susitarimų.“Amerikos bal
so“ radijo paklaustas ar.,,kitoks lygis“ 
reikštų prezidentų susitikimą, jis atsakė... 
,,Manau, kad taip“.

Atrodo, kad kažkas iš kažkur nori susi
tikti su „savais“ ir padaryti „susitarimą“, 
tarptautines ekspertų komisijas nustumi
ant į šoną. Ministras pirmininkas A. 
Šleževičius LER korespondentui pasakė, 
kad kariuomenės išvedimo pristabdymas 
yra labai reikšmingas įvykis, tačiau tai 
parodo, kad šalis yra nepatikimas tarp
tautinis partneris. Jei taip yra traktuojami 
tarptautiniai susitarimai, tai rodo, kad 
yra didžiulė Rusijos problema.

KQKIA YRA OFICIALI 
RUSIJOS POZICIJA?

Apie kariškių ;pareiškimus pasiteiravus; 
Rusijos ambasadoje, spaudos atstovas 
pareiškė, kad jis apie tai neturįs jokios 
informacijos. Užsienio reikalų ministras 
P. Gylys išsikvietė Rusijos patikėtinį 
Lietuvai, prašydamas paaiškinti ar kar
iškių pareiškimai yra oficialioji Rusijos 
pozicija. Atsakymo iki sutarto laiko nega
vo.

Lietuvos derybų su Rusija komisija 
atvykusi pas prezidentą išreiškė nuomo
nę, jog kariuomenės išvedimo sutartis

būtų pasirašoma tik tada, jei kartu bus 
pasirašyta delegacijos paruošta žalos at
lyginimo deklaracija. Tačiau preziden
tūros darbuotojai jau buvo paruošę švel
nesnį deklaracijos tekstą, kuris delegac

ijos nariams nepriimtinas. Derybų komis
ijos narys Romualdas Ozolas po susitiki
mo su prezidentu pareiškė, jog derybų 
delegacija iš esmės yra nutraukusi savo 
darbą.

Užsienio reikalų ministras P. Gylys 
vėliau pareiškė, kad prezidentas Algir
das Brazauskas telefonu kalbėjosi su 
Rusijos prezidentu B. Jelcinu. Preziden
tas žurnalistų paklaustas ar jis, kalbėda
mas su B. Jelcinu, paklausė Jelcino pat
virtinimo, kad kariškių pareiškimai dėl 
kariuomenės išvedimo yra oficiali Rusi

jos pozicija. Prezidentas atsakė: „Aš nek
lausiau. Mes klausėme kitų pareigūnų, 
ministerijos. Tačiau patvirtinimo niekas 
mums negalėjo duoti. Buvo kalbama apie 
susitikimo reikalą, bet ne apie tekstą“.

Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius rugpjūčio 19 d. spaudos kon
ferencijoje informavo, jog yra gautas 
patvirtinimas iš Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos, kad kariuomenės išvedimas 
yra pristabdomas, nurodant priežastis. 
Rusijos užsienio reikalų ministras 
Kozyrevas dieną prieš tai pareiškė, kad 

kariuomenės išvedimas yra sustabdomas 
kol nebus pasirašytas susitarimas.

A. BRAZAUSKAS SU SVITA 
Į MASKVĄ

Tą pačią dieną Lietuvos radijas pranešė, 
kad pirmadienį, rugpjūčio 23 d. prezi
dentas A. Brazauskas vyksta į Maskvą, 
kursusitiks su B. Jelcinu.

A. Brazauskas tarp kitko pareiškė:"... 
su mūsų kaimynu Rusija tolimesnių san
tykių nustatymas, jų tobulinimas 
aukščiausiame lygyje yra visiškai priim
tinas ir reikalingas Lietuvai“.

Visai kitaip galvoja opozicijos atsto
vas ir buvęs derybų komisijos pirminin
kas Česlovas Stankevičius: „Tokio įtiki
namo atsakymo mes nežinome, galima 
tik spėlioti. Be to, nėra paaiškinta ir 
motyvuota, nėra argumentuoto šitos 
kelionės būtinumo, tokio skuboto ir nepa
rengto vizito būtinumas, kai rengiamasi

važiuoti į Maskvą ir pasirašyti doku
mentą, kurio tekstas dar nepradėtas der
inti. Matyt, yra kokios nors slaptos 
priežastys, kurios verčia taip elgtis, bet 
aš negaliu apie jas komentuoti, nes jos 
yra taip pat ir paslaptingos“.

„Baltic News Service“ agentūra 
pranešė, kad rugpjūčio 20 d. Lietuvos 
prezidento patarėjas J. V. Paleckis vyks 
į Maskvą derinti dokumentus pasirašy
mui su Rusijos užsienio reikalų vicem
inistru.

Nukelta į 2 psl.
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DERYBŲ SU RUSIJA 
DELEGACIJA IGNORUO

JAMA
Derybų su Rusija delegacija rugpjūčio 

19 dieną pareiškė, kad ji yra pasiruošusi 
ir toliau tartis su Rusija ir nurodė, kad jai 
nepriimtinas pastaruoju metu Lietuvai 
daromas spaudimas. Visiškai nepriimti- 
na, kada tarpvalstybiniai susitarimai reng
iami ir pasirašomi sąlygomis, kai viena 
valstybė grąsina kitai, savo derybų part
neriui.

Tos pačios dienos popietę užsienio 
reikalų ministro P. Gylio kabinete į 
Maskvą vežamų dokumentų tekstus ga
lutinai derino krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius, prezidento patarė
jas užsienio politikai, Justas Vincas 
Paleckis ir valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos vadovas Virgilijus Bulovas. 
Šie asmenys rugpjūčio 23 dieną kaip tik 
ir lydės į Maskvą prezidentą Algirdą 
Brazauską. Su galutiniu tekstu galės 
susipažinti ir kiti derybų delegacijos nar
iai.

Penktadienį, rugpjūčio 20 dieną, į 
Maskvą išvyko Lietuvos prezidento 
patarėjas Justas Vincas Paleckis ir užsienio 
reikalų ministerijos politinio skyriaus 
direktorius Albinas Januška. Išsivežė ir 
ant greitųjų paruoštą sutarties tekstą. Kitų 
pavardės neskelbiamos. Maskvoje jie 
susitiks su užsienio reikalų viceministru 
Čiurkinu ir paruoš A. Brazausko ir B. 
Jelcino rugpjūčio 23 dienos susitikimą.

Tą pačią dieną Rusijos užsienio reikalų 
ministerija padarė oficialų pareiškimą, 
kad Maskva neįpareigota atitraukti 
kariuomenės ir ginklų iš Lietuvos ar 
mokėti jai kokią nors kompensaciją.

Lietuvos opozicijos partijos skubiam 
prezidento vizitui į Maskvą nepritarė. 
Jos lyderis Vyt. Landsbergis rugpjūčio 
19 dieną pareiškė: „Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos oficialus pareiški
mas iš esmės keičia politinę ir ypač diplo
matinę situaciją. Mano įsitikinimu ir aš 
tą norėčiau patarti Lietuvos prezidentui, 
yra būtina pareikalauti iš Rusijos atšauk
ti tą ministerijos pareiškimą, taip pat tą 
dalį, kurioje teigiama, kad Rusijai ne
privaloma vykdyti susitarimą dėl 
kariuomenės išvedimo.

Lietuvoje vyrauja nuomonė, jog 
grįžtančiam prezidentui bus galima įteikti 
gėlių, jei nepasirašys nieko".

A. BRAZAUSKAS Į MASKVĄ 
NEBEVAŽIUOJA

Šeštadienį, rugpjūčio 21 dieną, Rusi
jos šiaurės - vakarų kariuomenės vadas 
generolas pulk. Majorov pareiškė, kad 
kariuomenės daliniai iš Baltijos kraštų 
nebus atitraukti nei iki kitų metų galo. Jis 
pridūrė, jog jei sutartys būtų pasirašytos 
ir rytoj, tai vis tiek nepaspartintų rusų 
dalinių atitraukimo.

Sekmadienį, rugpjūčio 22 - ąją, Rusi
jos užsienio reikalų ministerija pranešė, 
kad Rusija nutraukė derybas dėl kariuo
menės atitraukimo iš Lietuvos, pažymė
dama, kad šios derybos yra beprasmiškos. 
Daliniai bus atitraukti Rusijai patogiu 
laiku. Lietuva taip pat įspėjama, kad 
Rusija į bet kokias provokacijas ar neap
galvotus Lietuvos veiksmus atsakys gre
itai, ryžtingai ir praktiškai. Tą pačią di
eną Lietuvos radijas pranešė, kad Lietu
vos prezidentas Algirdas Brazauskas 
nemato reikalo vykti į Maskvą ir atsisako 
nuo jo. Tačiau jis dėsiąs visas pastangas, 
kad santykius su Rusija pagerinti.

Kaip ilgai teks Lietuvai laukti, kol jos 
prezidentas ir anksčiau jo vadovauta 
LLDP partija susivoks, jog Lietuvai vi
enintelis šviesus kelias yra jungtis su 
tikrąja demokratija - Vakarais? Rytai 
Lietuvą ir lietuvių tautą visais laikais 
vedė į skurdą, vergiją ir tautos genocidą.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PASIUNTINYS Į LIETUVĄ

Jungtinės tautos yra paskyrusios spe
cialų pasiuntinį vykti į Baltijos valstybes 
ir ištirti jose kariuomenės išvedimo 
padėtį. Paskirtas Singapūro ambasado
rius prie Jungtinių Tautų prof. Koo. Jo 
vadovaujama misija Vilniuje lankysis nuo 
rugpjūčio 31 iki rugsėjo 3 dienos. Balti
jos valstybėse yra numatomi susitikimai 
su politiniais ir kariniais vadovais, derybų 
delegacijomis ir užsienio diplomatais. 
Bus aplankytos ir karinės bazės.

iojo Jungtinių Tautų Generalinė asam
blėja, 1992 m. lapkričio 25 dieną priėmusi 
baltiečių pasiūlytą rezoliuciją apie visišką 
svetimų karinių pajėgų atitraukimą iš 
Baltijos šalių. Jungtinių Tautų genera
linis sekretoriusbuvo įpareigotas šių metų 
rudens sesijoje pateikti raportą apie Rus
ijos kariuomenės išvedimo eigą . Tai 
buvo didelė Baltijos valstybių pergalė, 
nes nei viena valstybė nepasisakė prieš 
(Rusija tada nesipriešino rezoliucijai).

Lietu va šiam vizitui turi gerai pasiruošti 
ir tinkamai šią delegaciją priimti. Rusija 
jau yra apskundusi Lietuvą, kad ji nebeno
ri tartis žmogaus teisių klausimais. Anot -

Rusijos ątstovoSmimovo, kai Rusija pri
mena žmogaus teisių susitarimą, Lietuva 
ima kalbėti apie atlyginimus už kariuo
menės padarytą žalą nuo 1940 metų.

Prof. Koo yra ilgametis Singapūro mis
ijos prie Jungtinių Tautų vadovas. Jis yra 
Jungtinių Tautų jūrų teisės ir aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas, tarptau
tinę teisę studijavęs Singapūro, Harvar
do ir Kembridžo universitetuose. Jo lau
kia įvairūs Rusijos antpuoliai ir nu
siskundimai, Baltijos valstybes mėgi
nant išlaikyti jei ne kolonijomis, tai nors 
savo įtakos sferoje.

Reikia nepamiršti, kad internaciona

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Nikaragvoje kairiųjų teroristų grupe 
pagrobė valstybės viceprezidentą bei 
keliasdešimt įtakingų politikų ir laiko 
juos įkaitais. Į apsuptą būstinę buvo įsi
leisti keli žurnalistai ir taip pat sulaikyti, 
kadangi jų atstovaujami laikraščiai 
paskelbė tikras teroristų pavardes.

* 1
Rugpjūčio 17 dieną Santa Monica, 

Kalifornijoje, sulaukęs 80 metų amžiaus, 
po ilgesnės ligos mirė daugelio roman
tiškų bei nuotykinių filmų herojus akto
rius Stewart Granger.

*

Kelios -žydų organizacijos'įvairiais 
teisiniais procesais blokuoja^ Izraelio 
aukščiausiojo teismo išteisinto Ivano 
Demjaniuko deportaciją į JAV ar Ukrainą. 
Organizacijos bando paveikti Izraelio 
teisingumo organus, kad I. Demjaniukui 
būtų užvesta nauja karo nusikaltimų 
byla.

*

Bosnijoje kariaujančios šalys susitarė 
sostinę Sarajevą demilitarizuoti ir dviejų 
metų laikotarpiui pavesti Jungtini^ Tautų 
administracijai.

*

Hercegovinos sostinėje Mostar vyksta 
aršios gatvių kovos tarp Bosnijos 
vyriausybės karinių pajėgų ir Bosnijos 
kroatų. Abiejose pusėse patirti dideli 
nuostoliai, tačiau ypatingai kenčia civi
liai miesto gyventojai. Kroatų daliniai 
atsisako praleisti į apsuptą miestą Jungti- 
niųTautų humanitarinius konvojus, mies
tas neturėjo maisto, vandens ir elektros, 
nors derybos su kroatais tebesitęsia.

*

Naujoji jungtinė Kombodijos kariuo
menė pradėjo ofenzyvą prieš Khmer 

linė teisė yra visų mažųjų valstybių pa
tikimiausia sąjungininkė. Tikime, kad 
Lietuvos pareigūnai supras šio apsilanky

mo svarbą ir Maskvos vedžiojami po 
Kremliaus koridorius nepasimes, ir vėl 
nepražiopsos auksinės progos Vakarų 
paramai gauti.

LIETUVA ARTĖJA PRIE 
BALTIJOS VALSTYBIŲ BEN

DRIJOS RINKOS’<q3i:

Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius viešėdamas Rygoje pirmą 
kartą susitiko su naujuoju Latvijos min
istru pirmininku V. Birkavu. Pasitarime 
turėjo dalyvauti ir Estijos ministras 
pirmininkas Meris, tačiau jis į pasitarimą 
neatvyko. A. Šleževičius sakė, jog Latv
ijos ministras pirmininkas Lietuvos 
ekonominius pokyčius įvertino teigia
mai. Lietuva, įvedusi savo valiutą, atsi
sakiusi dotacijomis remti valstybines 
gamyklas ir panaikinusi kainų kontrolę , 
priartėjo prie laisvosios rinkos ir 

Rouge sukilėlius. Vyriausybės karinės 
pajėgos pasiekė svarbų teritorinį laimė
jimą. *

Neatsižvelgiant į pastovius pralaimė
jimus fronte, Azerbaidžanas vis dar 
niekaip nesutinka pripažinti armėnų teis
es į Kalnų Karabachą. Ilgai laikę apsup
tyje ir jau įsitvirtinę Džeboje, armėnų 
karinės pajėgos užėmė Fuzuli miestą. 
Tokiu būdu armėnai visiškai priartėjo 
prie Irano pasienio. Iranas, Turkija bei 
Jungtinių Tautų Saugumo taryba reika
lauja, kad armėnai sustabdytų tolimesnį 
veržimąsi. ♦

Rusijos ministras pirmininkas Černo
myrdinas užpykdė Japoniją savo viešu 
pareiškimu, kad Rusija niekados negrą
žins Japonijai Kurilų salų.

♦
Spjaudydamas liepsnas ir akmenis, 

Krakatau ugnikalnis tarp Sumatros ir 
Javos salų pradėjo rodyti didesnį akty
vumą. Laivai besinaudojantys Sunda 
sąsiauriu įspėti nesiartinti prie ugnikal
nio. *

Sunkiai susirgo Nobelio taikos premi
jos laureatė vienuolėMotinaTeresė. Šiuo 
metu ji gydoma New Delhi ligoninėje, 
Indijoje. Motina Teresė serga maliarija, 
tačiau jos susirgimą komplikuoja ir šir
dies negalavimai.

*
Buvęs Graikijos karalius Konstantinas 

po 26 metų pertraukos vėl apsilankė 
Graikijoje. Deja, jis turėjo žymiai 
sutrumpinti savo vizito laiką dėl Graiki
jos vyriausybės spaudimo. Bendra graikų 
visuomenės reakcija karaliaus Konstan
tino vizitui buvo negatyvi ir visiškai netei
kianti vilties, kad kada nors jis vėl galėtų 
būti pakviestas valdyti kraštą.

galimybės jungtis į laisvą Baltijos val
stybių rinką. Įvedus muitų ir vizų sieną 
su NVS valstybėmis, Latvija ir Estija 
galės jungtis su Lietuva į laisvos rinkos 
zoną. Bendra muitų siena yra būtina lais

vos zonos sėkmingam įgyvendinimui.
Rygoje buvo tariamasi dėl vieningos 

transporto sistemos įvedimo, terminalo 
statymo Būtingėje, bendros energetikos 
sistemos sukūrimo ir kitų reikalų.

NUSIKALTIMAI LIETUVOJE

Nusikalstamumas Lietuvoje vis dar 
auga, spaudos konferencijoje pranešė- 
vidaus reikalų ministras Romas Vaitie
kūnas. Šiais metais per pirmuosius sep
tynerius mėnesius nusikaltimų įvykdyta 
23 procentais daugiau negu pernai per tą 
patį laiką. Vilniuje ir Kaune nusikalsta
mumo lygis stabilizavosi. Tačiau kitur 
Lietuvoje dar auga. Didžiausias augimas 
yra Šiauliuose ir Klaipėdoje, o didžiausias 
nusikaltimų skaičius dešimčiai tūkstan
čiui gyventojų tenka Panevėžio rajonui, 
Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajonui.

Pagal naująjį įstatymą įtariamas reketu 
užsiimantis žmogus gali būti sulaikomas 
be teismo iki dviejų mėnesių, įtartinų ir 
sulaikytų yra 81, o apkaltintų - 91 asmuo.

Laisvosios. Europos radijo darbuotojas 
paklausė, kada bus teisiami taip vadina
mi reketininkų tėvai. Ministras atsakė, 
kad operuojantys didelėmis pinigų sum
omis to nešvaraus darbo neatlieka, taigi 
prie jų prieiti bus galima tik palaipsniui.

ii
Anskis Reisgys
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PRAŠYMAI DĖL MOTERŲ ’H 
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TEISIŲ JAU ĮTEIKTI
Iškilus pasipiktinimo bangai dėl nehu-

Programai pasibaigus, canberiškiai vėl 
parodė savo didelį ir nuoširdų svetingumą 
- buvo suruošta puiki vakarienė.

Visų sidnėjiškių vardu norėčiau 
padėkoti Canberros apylinkės valdybai

už tokį nuoširdų priėmimą ir vaišingumą, 
o Canberros lietuviams - už puikų paben
dravimą. Ačiū labai.

Sydnėjaus lietuvių choro 
„Daina“ valdyba

maniškų teisėjų pastabų ir sprendimų, 
liečiančių moterų išprievartavimus ir 
užpuldinėjimus, moterys ėmėsi iniciaty
vos padėtį pakeisti per valstybinius 
kanalus. Bankstowne egzistuojanti or-

VALSTYBĖS DIENA GEELONGE
parašų buvo įteikti federalinio parlamen- 
tonariui, advokatui Daryl Melham, kuris 
rugpjūčio-19 d. parlamente iškels moterų 
prievartavimo ir šeimyninio smurto 
klausimą. Be to, NSW valstijoje'rugpjūčio

Nors mūsų bendruomenė gana negau
si, tačiau pagal išgales stengiamės kiek 
galima, kad išlaikyti savo tautinę dvasią.

Liepos 11 dieną Geelongebuvoiškilm- 
ingai paminėta Valstybės diena. Į pamal
das šv. Jono bažnyčioje lietuviškos or
ganizacijos atvyko su savo vėliavomis, 
šalia jų plevėsavo ir svečių, Melburno 
DLK Vytenio šaulių kuopos,vėliava. Po 
pamaldų susirinkome į lietuvių ben
druomenės namus. Paskaitą Valstybės 
dienos tema skaitė Tomas Kondrotas, ji 
buvo įdomi ir išsami, liečianti pagrind
inę šventės temą ir dabartį. Meninę 
minėjimo dalį atliko mišrus choras 
„Viltis“. Dainininkai padainavo Vaker- 
leno „Menuetą“, dainą „Miškų gėlė“, 
„Vai, žydėk, žydėk“ ir „Už Raseinių, ant 
Dubysos“. Irta Valodkienė padeklama
vo Petro Palilionio „Patriotinį elėraštį“:

O, Lietuva...
...sugrįžk iš prievartos, tautų 

draugystės lažo, 
sutaikyk ir suvienyk mus.
Sukviesk visus prie savo balto stalo. 
Atlaužki meilės duonos.

Visiems užteks! Užkandant ašaras 
m , . sprangias...
Tai kas mums duota, 
jeigu tai neduota?

Koncertui pasibaigus, Apylinkės val
dybos pirmininkas O. Schrederis padėko
jo koncerto dalyviams ir svečiams, vi
enokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie šios šventės paruošimo. Pasivaišinę 
moterų draugijos paruoštais valgiais, 
pasikalbėję išsiskirstėme iki sekančio 
karto.

Geelongo apylinkės 
valdyba

Nuotraukoje: "Womėn in the Community" pirmininkė Phylis Johnson ir dr. G. 
Kazokienė prašymus įteikia parlamento nariui Daryl Melham. ‘

ANTROS LIETUVIŲ ©IENOS SY0NEJUJE

ganizacija „Women in the Community“ 
pradėjo rinkti parašus, kad parlamente 
šis klausimas būtų iš pagrindų persvar
stytas. Prašoma, kad būtų atsižvelgiama 
ne vien į tai, kad užpultoji auka išliko 
gyva, bet ir į tai, kiek ta auka turėjo 
fizinių ar psichologinių sužalojimų ir kiek 
tokie sužalojimai paveikė tolimenį au
kos gyvenimą. Prašoma smurtininkus 
sudrausminti ir nepraleisti pro pirštus 
nusikaltimų prieš moteris vien todėl, kad 
šios išliko gyvos. Taip pat prašoma, kad 
sprendžiant moterų užpuldinėjimų, priev
artavimų ir žmonų mušimo bylas, būtų 
paskirta daugiau moterų teisėjų.

Rugpjūčio 3 d. prašymai su virš 2000

SOSTINĘ APLANKIUS
Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“ ir 

tautinių šokių grupės „Sukūrys“ vetera
nai sutarė pabendrauti su Canberros li
etuviais. Rugpjūčio 1 dieną nuo Sydnė
jaus lietuvių namų jie pilnu autobusu 
patraukė link Canberros. Po trijų valan
dų su karšta kavute ir užkandžiais Can
berros lietuvių namuose sidnėjiškius jau 
pasitiko Apylinkės valdybos pirmininkė 
•Jūratė Grigonytė.

Pasistiprinę sydnėjiškiai pradėjo gene
ralinę repeticiją. Čia Rasa pasireiškė savo 
režisieriaus gabumais, gražiai supynė 
vienon programon dainas, tautinius šok
ius ir sutartines.

Antrą valandą pradėjome koncertą ir 
jau pačioje pradžioje gavome nustebti, 
kad tokia maža Canberros lietuvių kolo
nija, o į koncertą susirinko tiek daug. 
Žiūrovams buvo išdalinti populiaresnių 
dainų žodžiai, kad ir jie galėtų įsijungti 
sutartinėn dainon.

Pradžioje į sceną ėmė rinktis vyrai, 
dainuodami „Aš ne gert atėjau, uliavot 
atėjau, savo mielą kaimynėlį aplankyt 
atėjau“, juos lydėjo moterys ir šokėjai, 
lydimi Petro Viržinto armonikos. Choras 
padainavo „Tarė, barė“, šokėjai sušoko 
„Šustą“, tada kartu su visais žiūrovais 
„Man patinka grybai“ ir „Saulelė tekėjo“. 
Joseph Blansjaar kartu su Giedrium 
Dryža, vienas lietuviškai, kitas angliškai, 
padainavo komišką dainelę „Aš galiu 
geriau“. Po jų choras dainavo „Suk, suk 

31 diena, antradienis, yra skelbiama „Ak
cijos diena prieš seksualinį smurtą“. Ta 
proga bus iškilmingai pasodintas atmin
imo medelis. Ceremonijos įvyks l?-'vai.. 
ryto Bankstowno senamiesčio aikštelėje 
(Old Town Plaza, Bankstown).’

Lietuvių bendruomenė į parašų rinkimą 
reagavo labai teigiamai ir buvo surinkta 
apie 500parašų. Lietuvių bendruomenėje 
vienodai rašėsi moterys ir vyrai, tačiau 
australiškoje visuomenėje - vyrai rašėsi 
žymiai rečiau. Už parašų rinkimą 
Adelaidėje dėkoju Bronei Mockūnienei, 
Melburne - Alisai Baltrukonienei ir Can- 
berroje - Audronei Kovalskienei.

Genovaitė Kazokienė

ratelį“, šokėjai pašoko „Subatėlę“,^iems 
pritarė choras. Tada - sutartinės' „Ant 
kalno karklai siūbavo“ ir „Tūkstantis 
žingsnelių“. Vėl choras dainavo, Jūs ber
neliai apgavikai“, „Užtrauksim, vyrai, 
smagią dainą“. TadąCšokėjai pašoko 
,,Patfepsėįį£j ^dejkvrią prisidėjo ir Can
berros tautinių šokių grupės vadovė Vida 
Pužaitė - Howe. Toliau sekė dvi sutartinės 
ir šokėjai pradėjo „Noriu miego, saldaus 
miego“, įtraukdami ir žiūrovus. Sekančią 
Vaclovo Šimkaus dainą „Aš užmiršau“ 
žiūrovams pristatė V. Binkis, paaiškin
damas, kad šią dainą choras parinko 
specialiai norėdamas prisiminti nepa
prastai gražią dainą ir Canberroje gyve
nusį šios dainos autorių muziką, kom
pozitorių ir dirigentą Vaclovą Šimkų. Po 
dainos šokėjai pašoko„Jie varo tiltą“, vėl 
dvi sutartinės ir vėl choro daina „Mažutė 
mūsų Lietuva“. Chorui dainuojant, 
šokėjai pašoko „Kalvelį“, o popietę kar
tu visi užbaigė daina „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai Žaliuos“.

Reikia pasakyti, kad šioje popietėje 
sayo gabumais pasireiškė ne tik choras 

ir „Stikūąo“.š,Ql^|i, bęt ir kel- 
etąs'indrvidualiai talė'ntirigį žmonių. 
Birutė Aleknaitė paruošė chorą, diriga
vo, šoko tautinius šokius ir dainavo; Jus
tinas Ankus paruošė chorą, dirigavo, 
akompanavo; Jonas Biretas paruošė tau
tinius šokius; Rasa Blansjaar viską surišo 
į vieną dainų ir šokių pynę.

Nuotraukoje viso šių dienų šurmulio 
iniciatorė Martina Reisgienė (kairėje) ir 
NSW parlamento atstovė dr. Marlene 
Goldsmith prie lietuviško šakočio.

Nuotrauka David Fraser

Sydnėjaus lietuvių namų atvirų durų dienų talkininkės. Nuotraukoje’iš kairės: 
Dalia Šumskienė, Danguolė Šapokienė, Zita Žvirblienė, Nata Liutikaitė, Marti na 
Reisgienė, Albina Liutackienė, Veronika Kaminskienė. Nuotrauka D. Fraser

=====;"Mūsų Pastogė” Nr.35 1993.08.30 psl.3

Rugpjūčio 21-22 dienomis Sydnėjaus 
lietuvių namuose vyko tikros antrosios 

Lietuvių dienos, savo, jnandrumu“ mažai 
kuo nusileidusios vykusioms 1992 metų 
gale...

Dvi dienas Lietuvių namai tiesiog 
kunkuliuote kunkuliavo,.beveik be per
traukos vienas po kito vyko dainų ar 

šokių koncertai, veikė gausi lietuvių 
tautodailės paroda, stalai lūžo nuo lietu
viškų patiekalų gausybės - tik imk ir

ragauk! O Lietuvių namų klubo bufetas 
parūpino to, ko virtuvė nepagamino... 
Svečių gausybėje galima buvo matyti ne

tik Sydnėjaus, Canberros lietuvius, bet ir 
mūsų tautiečius iš Naujosios . Zelandi
jos, Lietuvos, o taip pat ir vietinius

svetimšalius. Nuo 12 vai. iki vėlaus 
vakaro klubas vos talpino visus susir
inkusius.

Platesnius aprašymus apie šį tikrai ne
eilinį renginį ir nuotraukas skaitytojai 
galės rasti tolimesniuose „Mūsų Pasto
gės“ numeriuose, kadangi apie visa tai 
mūsų korespondentai taip greitai aprašy
ti tiesiog nesuspėjo.

-x-
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ADELAIDES RANKDARBIAI

Adelaidės lietuvių moterų rankdarbių 
būrelis 1992 metais atšventęs 10 metų 
savo veiklos jubiliejų, kukliai ir ramiai 
tebeveikia, vadovaujant N. Dgūnienei. 
Tačiau kaip ramiai jis beveiktų, o dėmesį 
į jo veiklą atkreipė ir autralų organizaci
jos.

Gegužės mėnesio pabaigoje būrelio 
vadovė buvo kviečiama dalyvauti Nor
wood miesto tarybos susirinkime. Jo metu 
buvo kalbama apie liepos 7 dieną 
ruošiamą Kensington - Norwood „Herit
age Week“ 140 metų jubiliejų. Dalyvauti 
šiame renginyje buvo pakviestos įvairių 
tautybių randarbių būrelių vadovės. Nuo 
lietuvių randarbių būrelio jo vadovė 
pakvietė dalyvauti šiame susirinkime ir 
būrelio narę, menininkę Mariją Rudzin- 
skienę. Atvykusios, ten jos jau rado ven
grų, indų, šveicarų, italų, graikų, olandų 
ir anglų atstoves, gyvenančias Kensington 
- Norwood apylinkėse. Viso susidarė 
dešimt asmenų. Susirinkimas sušauktas, 
kad supažindinti su jubiliejaus rengimo 
projektu bei paruošti tautinių motyvų 
dovaną miesto burmistrei Ms. Vivi Cic- 

carello. Žinoma menininkė Lyn Elzinga -
Henry su pagalbininke Yvonne Now- 

• land, koordinatore, supažindino su pro
jektu, pavadintu „Stalo padengimas“, o 
taip pat su piešimu, dažymu, tapyba ant 
šilko, porceliano, papjė - mašė darbais. 
Po 6 savaičių darbo buvo duotas 
uždavinys per keturias dienas padaryti 
didžiulę staltiesę įvairių tautybių tautin
iais motyvais, kuri uždengtų vienon vie
ton sustatytus keturis normalaus dydžio 
stalus. Adelaidės lietuvių moterų rank
darbių būrelio narės savo darbą įteikė 
Lyn Elzinga - Henry, kuri jį prijungė prie 
tos didžiosios staltiesės. Lietuvės mote
rys taip pat prisidėjo ir dažymu, o kai 
viskas buvo baigta, kiekvienos tautos 
atstovės savo stalą padengė būdingais to

BRISBANAS NAUJIENOS

Tautinių šokių grupė „Žilvitis“

Tautinių šokių grupė „Žilvitis“ yra pati 
veikliausia jaunimo grupė _ Brisbanės 
lietuvių bendruomenėje , 
gražiai pasirodė dviejuose tarptautiniuose 
koncertuose. Liepos 11 dieną Gold Coast 
meno parodos atidaryme linksmai sušoko 
šešis šokius. Vyrai mandrai šokdami su 
lazdomis, o moterys su šluotomis, par
odė savo jumoristinius talentus, kas 
žiūrovams ypatingai patiko. Šią išvyką 
organizavo ALB Brisbanės apylinkės val
dybos pirmininkė Gaila Bagdonaitė.

*
Brisbanės,,Migrant Resource“ centras 

kasmet ruošia įvairių tautybių šventę -

Nuotraukoje iš kairės: N. Ilgūnienė ir 
menininkė Marija Rudzinskienė su stalo 
puošmenomis.

krašto indais. Lietuvių būrelis išstatė 
lietuviškų raštų žvakides, keramikės Vil
ijos Dundienės servizą.

Ministras G. Crafter parodą atidarė lie
pos 4 dieną. Paroda sulaukė labai gausių 
lankytojų, o lietuvių rankdarbių ekspo
zicija gana didelio susidomėjimo, ji iš 
visų kitų tautybių ekspozicijų skyrėsi 
originalumu ir buvo daug fotografuota. 
Liepos 7 dieną įvyko dovanos įteikimas 
burmistrei Ms. Vini Ciccarello. Taigi 
dabar lietuvių būrelio staltiesė puošia 
vieną iš Don Pyatt Community Hall - 
Norwood rotušės sienų.

Sveikinam rankdarbių būrelį, savo 
pastangomis pasirodžiusį taip svarbiame 
Kensington - Norwood „Heritage Week“ 
140 metų sukakties minėjime. Linkime 
mūsų moterims tolimesnės sėkmės.

Ona Baužienė, B.E.M.

fiestą. Rugpjūčio 1 dieną Musgrave par
kas pasipuošė margaspalvėmis palapi
nėmis ir staliukais, nukrautais įvairiais 
kepsniais, saldumynais ir gėrimais. 
Pardavėjai viliojo visus paragauti jų tau
tinių valgių. Vidurdienį, diena buvo la
bai šilta, prasidėjo koncertas. Dvidešimt 
įvairių tautybių grupių atliko labai įdomią 
programą. „Žilvitis“ pasirodė su ketu
riais šokiais. Tūkstantinė minia palydėjo 
šokėjus garsiais plojimais. Dėkoti prik
lauso nenuilstamai organizatorei K. Mil- 
vydienei. Brisbaniečiai džiaugiasi 
turėdami tokį gražų, talentingą „Žilvitį“.

Po taip gerai pasisekusios ekskursijos į 
Gold Coast, brisbaniečiai vėl sujudo. 
Sporto klubas rugsėjo mėn. ruošia išvyką 
į Toowoomba gėlių festivalį ir į Stan- 
thorpe paragauti gero vyno. Išvyką or
ganizuoja V. Stankūnas.

MAMOS ANTELES NUOTYKIAI
Adelaidiškiai dažnai prisimena pro

tingą antelę, kuri kartą ėmė ir nutarė 
perėti savo vaikučius prie policijos rūmų, 
uniformuotų valdžios žmonių globoje. 
Trumpakojams krypuonėliams paūgėjus, 
reikėjo mamai juos parvesti į „tėviškę“ 
Torrens upėje, o keturi miesto kvartalai, 
gubematūros sodai ir plačios upės lankos 
- gana pavojinga kelionė. Nieko kito 
neliko policininkams kaip sustabdyti 
judėjimą kryžkelėse, kad išdidi mama su 
savo mažyliais laimingai pasiektų 

Illustration by Maty Milton

kelionės tikslą. Įvykį aprašė to laiko 
laikraščiai ir rodė televizijos kanalai. 
Dabar pasirodė garsaus autoriaus ir ped
agogo Colin Thiele parašyta knyga, kuri
oje kaip gyvus antelės nuotykius ilistrac- 
ijose atkūrė dailininkė Mary Milton - 
Rudzinskienė. Mary baigė Pietų Austral
ijos meno mokyklą, priklauso ji Karal
iškajai Pietų Australijos meno draugijai, 
dėstė meno mokykloje ir universitete, taip 
pat W.E.A. kursuose. Meno tikslais ji du

In for m arija
SYDNĖJUJE

PRANEŠIMAS
„Vyresniųjų piliečių taryba“ (The 

Council of the Ageing) kviečia atvykti į 
Gala Gardens Party, kuris įvyks guber
natoriaus rūmuose Sydnėjuje spalio 1 d. 
(penktadienį), 12 - 3 vai. p. p/

Pobūvyje dalyvaus JE NSW valstijos 
. gubernatorius, admirolas Peter Sinclair 

su žmona, vyks bendri pietūs ir rodoma 
žemutinė gubernatoriaus rūmų dalis. Pro
gramoje dainos ir šokiai.

Bilietus galima užsisakyti pas Sydnė- 
aus lietuvių pensininkų klubo „Neringa“ 
pirmininką P. Sakalauską iki rugsėjo mėn. 
18 d. tel. 821 1780. Dalyvauti gali visi 
pageidaujantys.

Pr. Sakalauskas

MELBOURNE
U t ?..f

7- JI BALTUOS STUDUŲ 
KONFERENCUA

Septintoji Baltijos studijų konferenci
ja įvyks rugsėjo 4 d. Melburno univer
siteto Veteriuąnjps mokslų mo^klbją,. 
Konferencijos programoje - kelios į vairiųį,, 
autorių paskaitos Baltijos tautų politinio 
- ekonominio - kultūrinio gyvenimo tem
omis. Lietuvius, kaip galima matyti kon
ferencijos programoje, atstovaus A. 
Makarevičius ir A. P. Taškūnas.

-x-

*
Brisbanės lietuvių namai uždaryti kel

etui mėnesių. Daromas remontas, bus 
padidintos patalpos ir pertvarkyta, vir
tuvė, kas palengvins šeimininkių darbą.

Brisbanietė

kartus lankėsi užsienyje, turėjo surengu
si keletą asmeninių ir dalyvavo 
grupinėse parodose. Mary turi virš 
dvidešimties įvairių apdovanojimų, jos 
darbų galima rasti galerijose ir privači
ose kolekcijose, Australijoje ir užsienyje. 
Atidarydama šiuolaikinę Mary Milton 
parodą Burside, Kultūros ir meno minis
trė I. Levy aukštai vertino dailininkės 
įnašą į Australijos meno aruodą, gyrė jos 
darbą kultūrinėse, šalpos ir visuome
ninėse organizacijose. Anot ministrės,

Mary turi plačios apimties talentą, kurį 
naudoj a grafikai, peizažams, portretams, 
augmenijai ir gyvūnijai, o taip pat ir 
knygų iliustracijoms. Visus savo darbus 
išbaigia ji su meile menui, kruopščiai ir 
detaliai. Ministrė linkėjo Mary dar 
daugelio kūrybingų metų. Mes lietuviai 
džiaugiamės turėdami Mary Milton- 
Rudzinskienę savo tarpe ir dažnai ją 
matydami Lietuvių namuose.

t:k.

PATIKSLINIMAS
Rugpjūčio 16 dienos „Mūsų Pastogėje“ 

Nr.33 išspausdintame rašinyje „Mel-. 
bumiškiams ruošiantis į Lietuvą“ buvo 
praleista Juozo Jasiulaičio, Melburno 
,,Dainos sambūriui“ aukojusio 20 dol
erių, pavardė. Dėl to gerbiamą J. Jasiu- 
laitį „Melburno sambūrio“ vardu at
siprašo

Monika Sodaitienė

CANBERROJE
CANBERRA MULTICULTURAL 

RADIO FM 103.1—
„CANBERROS LIETUVIŲ BALSAS“ 
Nuo rugpjūčio 6 dienos! Penktadieni

ais, 8 vai. vakaro, visą valandą bus per
duodamos naujienos, pasisakymai ir 
muzika.

Rėmėjai, klausytojai, reklamų 
skelbėjai - labai laukiami!
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Prašome nepamiršti

užsimokėti
JVIiisų Pastogės66

prenumerata.
r
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
Daugumai sydnėjiškių gerai pažįsta

mas iš lietuviškos radijo valandėlės 
laidų „Dr. A. Spalis“ maloniai sutiko 
pateikti laikraščiui straipsnius sveika
tos klausimais.

Pirmuoju straipsniu spausdiname jo 
aprašymą apie vitaminus.

Redakcija

VITAMINAI
Vitaminai yra viena iš organinių 

medžiagų grupių, kuri mažuose kiekiu
ose randasi natūraliam maiste. Vitaminai 
žmogui yra būtini tam, kad jo organizme 
tikslingai veiktų medžiagų apykaita (me
tabolizmas). Jeigu mūsų organizmas 
negauna pakankamo kiekio vieno ar kito 
vitamino, mes susergame taip vadinam
omis trūkumo, nedatekliaus (deficiency) 
ligomis.

Medicinos mokslui visi vitaminai yra 
žinomi. Daugumoje jie vadinami alfabe
to raidėmis, tačiau turi ir mokslinius var
dus, pav. vitaminas A vadinasi retin
ol. Jis padeda tikslingam akies retinos 
veikimui. Be jo žmogus gauna nakties 
aklumą (night blindness). Jis padeda kai 
kurioms odos ligoms, specialiai „acne“. 
Vitamino A trūkumas sustabdo žmogaus 
kūno augimą.

Vitamino A per didelis kiekis, jeigu 
būsima motina nėštumo metu jo per daug 
naudoja, retais atvejais gali sukelti 
kūdikio nenormalumą.

Kad apibūdinti visus vitaminus, straip
snis turėtų užimti gana daug vietos, taigi 
sustosime prie populiariausių, visiems 
žinomų vitaminų.

Vitaminas BĮ- aneurinas - skatina 
medžiagų apykaitą (metabolizmą), prid- 
uodaenergijos, palaiko sveikus raumenis 
ir nervų sistemą, kovoja prieš skausmą, 
paaštrina mokymosi imlumą

Vitaminas B2 - riboflavinas. Kaip 
ir pirmas, padeda išlaikyti išorinęjr vi
dinę odą (mucous membrane).

Vitaminas B3 - nikotinas (nicotine 
acid), randasi rūkaluose. Padeda kraujo 
apytakai, kontroliuoja cholesterino kiekį, 
o taip pat turi ir tas pačias ypatybes, kaip 
vitaminai B1 ir B2, gerina apetitą.

Vitaminas B5 - pantothenic acid, 
turi tą patį veikimą kaip ir virš minėti B 
grupės vitaminai, o taip pat dar ir kovoja 
prieš infekcijas.

Vitaminas B6 - pyridoxinas, veikia 
kaip ir virš minėti vitaminai, bet dar 
padeda formuoti raudonuosius kraujo 
rutulėlius. Veikia raminančiai moterų 
menstruacijų metu.

Vitaminas B9 - padeda vitaminui 
B12 formuoti raudonuosius kraujo 
rutulėlius.

Vitaminas B12 - cyanocobalamin - 
kartu su vitaminu B9 formuoja raudonu

KAS GI TIE "VAIKO TĖVIŠKĖS" NAMAI?
: i

Kas gi tie „Vaiko tėviškės namai?“ Lietuvos vaikais našlaičiais rūpinasi visa eilė 

organizacijųjų tarpe kartais ir „Mūsų Pastogės“puslapiuose randame aukotojų sąrašus 
ir „Vaiko tėviškės namams“. Tačiau eiliniam išeivijos lietuviui kartais visas šis reikalas 
gali pasirodyti gana miglotas, todėl pateikiame interviu su šio projekto širdim ir siela 
monsinjoru Vyt. Kazlausku, spausdintą penkioliktame .Amžiaus“ numeryje. Iš interviu 
galima geriau suprasti visą šiąvaikų našlaičių globoms idėją O tokių svetimųjų globos ir 
paramos reikalingų vaikų našlaičių, pamestinukų, tėvą savi) valia taikus atidavusių 
valstybės globai ar prievarta atimtų nuo nesugėbančių auklėti savo vaikus, šiuo metu 
Lietuvoje yra net apie 6000.

Nevaikiško vaikų sielvarto tarp mūsų 
daug, ir mes jam? dažnai akli ir kurti. 
Antraip ar būtų sukurta tokia griozdiška, 
valdiška irnužmoginanti globos sistema, 

osius kraujo .rutulėlius, labai patartinas 
nėščioms ir maitinančioms motinoms, 
labai padeda nervų sistemai, apsaugo 
nuo celių degeneracijos.

Vitaminas C - ascorbic acid - žmo
gui teikia labai įvairią pagalbą: sveika 
odai, kaulams, sausgyslėms, kremzlėms, 
kraujo indamsęriantims, palaiko energiją 
ir augimą, turi priešinfekcinių savybių, 
padeda žaizdų gijimui, vykdo geležies 
absorbaciją. Vitaminas C taip pat kon
troliuoja cholesterino kiekį kraujuje.

Vitaminas D - calciferol. Padeda 
absorbuoti kalcį ir fosforą, būtinas sveik
iems kaulams ir dantims. Šio vitamino 
trūkumas žmogaus organizme sukelia 
rachitą.

Vitaminas E - tocopherol - stabdo 
senėjimo procesą, kovoja prieš infekci
jas, manoma, kad padeda vaisingumui. 
Amerikiečiai pastaruoju metu teigia, kad 
šis vitaminas sunaikina cholesterino per
viršį. Vyresnio amžiaus žmonėms patar
iamąjį naudoti kaip apsaugos priemonę.

Vitaminas K - menadione - padeda 
kraujo krešėjimui, be jo nukraujuotume.

Visi kittlikusieji vitaminai yra daugiau 
ar mažiau egzotiški ir ne visi yra žmogaus 
kūne. Paminėsiu dar tik vitaminą U, 
kuris padeda skrandžio opos užgydymui. 
Šio vitamino yra šviežių kopūstų sultyse.

Neminėjau, išskyrus vitaminą U 
(kopūstuose), kokiuose maisto produk
tuose yra randami virš minėti vitaminai. 
Trumpai pasakius, visi vitaminai dides
niais ar mažesniais kiekiais yra randami 
šviežiame, nekonservuotame maiste - 
mėsoje, žuvyse, daržovėse, vaisiuose. 
Paminėsiu tik kai kuriuos specifinius 
produktus, kuriuose yra paskirų vitaminų.

Vitaminas A randamas morkose.
Vitaminas BĮ randamas grūduose, 

kepenyse, ypatingai daug jo yra mielėse, 
avižose ir miežiuose.

Vitamino B3 yra riešutuose ir ypač 
žemės riešutuose (peanuts).

Vitamino B6 yra šviežiose žaliose 
daržovėse, žalumynuose, kaip pav. špi
natuose.

Vitamino B12 yra kiaušinio trynyje, 
kepenyse, inkstuose.

Vitaminas C randamas visuose citrusin
iuose vaisiuose, saldžiuose ir aštriuose 
ankštiniuose pipiruose (capsicum ir chi
li), o taip pat ir bulvėse.

Vitamino D yra žuvyse, žuvies kepenų 
alyvoje ir kepenyse. Vitaminas gamina
mas žmogaus odoje tik saulės šviesoje.

Vitaminas E - daržovių alyvoje.
Vitaminas K randamas jūros žolių ek

straktuose (seeweed). Gaminamas bak
terijų E- Coli didžiosiose žarnose.

Apie vitaminą U minėjaujau anksčiau.
Dr. A. Spalis

kokia veikė sovietiniais laikais ir tebeeg
zistuoja iki šiol. Ar kas iš esmės gilinosi, 
ką duoda vaiko sielai tos gigantiškos 
pagalbinės mokyklos, perpildyti intema-

taiirvaikų namai, kurių kiekvienas kam
pelis dvelkia kolektyvine nuosavybe ir
kur didžiausia dvasios prabanga vaikui - 
nors valandėlę pabūti vienam. Nesakau, 
kad tuose globos namuose nedirba gailes
tingų žmonių - jų yra, bet kol egzistuoja

Mods.
Vytautas 

Kazlauskas

buvusios struktūros - tol į gyvenimą lei
sim taip ir nepajutusius tikrųjų namų 
šilumos jaunuolius. Psichiškai lengvai 
pažeidžius, baugščius, uždarus. Su 
nepasitikėjimo šaltuku krūtinėje. Ir 
nepadės iš šio uždaro rato išbristi jokie 
vienkartiniai geraširdiškumo protrūkiai
- labdaros siuntos, viešnagės savaitga
liais ar per šventes, gailestingų žmonių 
šeimose, savaitės prieglobstis vasarą kai
me... Vaikui reikia pastovumo, tik tada 
jis bus toks kaip visi. Jam reikalinga 
motina, kuri pakeistų prarastą tikrąją, 
tėviška globa, brolių ir seserų apsuptis. 
Tik iš mylimos ir mylinčios aplinkos į 
mūsų tarpą jis įžengs kaip normalus žmo
gus.

Būtent tam dera sukurti iš principo 
naują beglobių vaikų globos sistemą.

- Kaipgi ši sistema atrodo kitur? Ko
kia jos schema, pagrindiniai veiklos 
principai?

Imkime pavyzdžiu tokią tarptautinę 
organizaciją, kaip „SOS - Kinderdorf 
International“. Pagal jos nuostatus svar
biausia, kad kiekvienas našlaitis augtų 
šeimoje, kur motinos pareigas eitų mo
teris, patikėtiems vaikams pašventusi 
savo gyvenimą. Tokioje šeimoje kiekv
ienas vaikas „turi“ brolių ir seserų, kaip 
normalioje šeimoje. Į šeimą paprastai 
patenka 6 -10 berniukų ir mergaičių nuo 
gimimo iki 8 - rių metų. Kraujo broliai ir 
seserys globojami kartu. Šeima aprūpi
nama nuosavu namu. Taigi vaikas jau 
turi nuosavą lizdą, savą tėviškę, kurioje 
jaučiasi saugus ir laukiamas, į kurį gali 
grįžti net ir suaugęs.

„SOS - vaikų kaimas“ susideda iš 10 - 
15 tokių šeimyninių namų ir yra va
dovaujamas kaimo seniūno. Kaimai glo
boja vaikus tol, kol šie patys tampa 
pajėgūs pasirūpinti savimi. Vaikai lanko 
vietos mokyklą, ją baigia, jiems padeda
ma įsigyti profesiją arba studijuoti aukš
tosiose mokyklose.

Lietuvoje jau įsisteigęs „SOS - Kinder
dorf International“ skyrius. Ši organiza
cija yra nutarusi pastatyti po vieną „SOS
- vaikų kaimą“. Baltijos kraštuose - Li
etuvoje, Latvijoje, Estijoje. Lietuviška
sis „SOS - vaikų kaimas“ Viršuliškėse 
jau yra projektuojamas. Tikimės, kad jis
išaugs per kokius dvejus metus ir savo 
globon paims apie 80 našlaičių. Be abe
jo, tai bus didelė šios tarptautinės organ
izacijos dovana Lietuvai.

Tačiau visiems aišku, kad vien tarp
tautine pagalba remdamiesi, našlaičių ir 
beglobių vaikų problemos .Lietuvoje 
neišspręsime. Daug ką reikia kurti savo
mis jėgomis. Šiam tikslui ir įsteigtas Pa
galbos fondas „Vaiko tėviškės namai“ 
Tai grynai lietuviška organizacija, 
pasiryžusi įgyvendinti savą našlaičių glcA
bos programą. . ,
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PAGALVOKIME
SSSATVtS 8CPESTIS
Kai jaunystės vėjai pučia, skrendi 

pamiršęs pasaulį ir nesirūpini ateitimi ar 
senatve. Ji, atrodo, niekuomet neateis, ji 
priklauso kažkam kitam, nes jaunystė 
amžina, jos nei laikas, nei rūdys neėda. 
Visi žinome, kad tai netiesa.

Panašios nuotaikos buvo ir mūsų 
bendruomenėje, kai atvykome į šį kraštą. 
Apie senelių namus, prieglaudas pradė
jome rūpintis pavėluotai.

Sydnėjuje 1983 metais buvo užregis
truoti Lietuvių moterų socialinės globos 
draugijos įstatai ir pradėta rūpintis vald
iškos žemės gavimu (ALB „Metraštis“ 
II). 1975 North Engadine pastatyti šeši 
pastatai su dvylika butų. Vėliau šis pro
jektas buvo plečiamas ir šiandien 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė turi 
Sodybą, kur gražioje, jaukioje ir lietu
viškoje aplinkoje gyvena vyresnioji kar
ta.

Adelaidėje dar vėliau ALB moterų sek
cija (vėliau PALMD) pradėjo telkti lėšas, 
kad vyresnio amžiaus asmenims būtų 
galima pastatyti namus. Sutelkusios pa
kankamai lėšų, nupirko Kensingtone, 
netoli Lietuvių namų šešių butų namus, 
kuriuose apsigyveno vyresnio amžiaus 
asmenys. Žinoma, to nepakanka 
Adelaidės lietuviams. Federalinė valdžia 
pasiūlė Adelaidės baltams (įdomu, kodėl 
nepasiūlė baltams kitose valstijose) virš 
milijono dolerių senelių namams pastaty
ti. Iš trijų tautybių sudarius komitetą, 
lietuviams pirmininkaujant, netoli mies
to, Campbelltown priemiestyje, pastaty
ti „Baltic Homes“, talpinantys 32 as
menis. „Baltic Homes“ teikiamas pilnas 
aprūpinimas: maistas, priežiūra ir t.t.

Pati didžiausia, įskaitant ir Geelongą, 
lietuvių bendruomenė Melburne irgi 
turėjo gana stambų projektą ir kvietė 
visos Australijos lietuvius jungtis, per
kant akcijas. Buvo jau numatyta ir viet
ovė, bet, nesuteikus pakankamai lėšų, 
projektas ir liko projektu. Šiandien nete
ko girdėti, kad melbumiškiai turėtų kok
ius nors namus, kur lietuviai senatvėje 
galėtų lietuviškoje aplinkoje prisiglaus
ti.

Ši socialinė sritis ilgai buvo apleista, 
gal dėl to, kad į Australiją atvykome 
stiprūs, darbingi ir negalvojome apie sen
atvę. Viename kitame, susirinkime buvo 
keliama mintis apie senelių namus, bet 
nesulaukta pakankamai pritarimo, ypač 
kaip ir tų „senelių“ neturėjome tiek daug. 
Jais, pagal seną lietuvišką tradiciją, turėjo 
rūpintis patys vaikai. Anglosaksai tokios 
tradicijos neturi. Vyresniąjakartarūpinasi 
valstybė. Pas juos nėra papročio, kad 
vaikai, sukūrę šeimas, gyventų kartu. Jie 
tuoj palieka tėvus ir pradeda savistovų 
gyvenimą, tik retkarčiais aplankydami 
tėvus, kurie dažniausiai amžių baigia vi
eniši senelių prieglaudose.

Šiandien didelė mūsų vyresniosios kar
tos dalis yra gana pasiturinti: turi nuosa
vus namus, šiek tiek santaupų. Būtų gali
ma bendromis jėgomis pastatyti gerus 
senelių namus, su pilnu aptarnavimu ir 
patogumais, kur lietuviškoje aplinkoje, 
panašiai kaip ir Sydnėjaus Sodyboje,* 
praleistų senatvės dienas. Tokie didesnės 
apimties namai galėtų būti pastatyti, kad 
ir Gold Coast, kur klimatas švelnesnis. 
Deja, šiam projektui reikia iniciatyvos, 
kuri vargu ar kada atsiras. Pakalbėjus su 
vyresniąja karta, nesulauki jokio padras-
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^SPORTAS
GEELONGO "VYČIO" SUSIRINKIMAS

ATOSTOGOS LIETUVOJE
IŠ LIETUVOS RAŠO A. LAUKAITIS

(tęsinys iš praeito numerio)

VIEŠNAGĖ KLAIPĖDOJE
Viešint Lietuvoje, pirmą kartą visą 

pasaulį apiplaukusios jachtos "Lietuva" 
jūrininkų buvau bombarduojamas, kad 
būtinai turiu apsilankyti Klaipėdoje ir 
susitikti su jachtos įgula. Palangoje 
palikęs tarptautines dviračių lenktynes 
„Aplink Lietuvą“, „Lietuvos ryto“ vyr. 
redaktoriaus pirmojo pavaduotojo A. 
Budrio buvau atvežtas į Klaipėdą. 
Atvykome į didžiausio ir populiariausio 
Lietuvoje dienraščio „Lietuvos rytas“ 
skyrių Klaipėdoje, esantį pačiame mies
to centre ir vadovaujamą jachtos „Lietu
va“ virėjo, žurnalisto Gedimino Pilaičio. 
„Mūsų Pastogės“ skaitytojai, be abejonės, 
pamena, vaizdingus ir reguliarius Gedi
mino Pilaičio aprašymus apie jachtos 
„Lietuva“ kelionę. „Lietuvos ryte“ Ged
iminui talkina ir jo žmona Aušra. Susi
tikus Gedimino ir Aušros jaukiame bute, 
jie manęs niekaip išleisti nenorėjo ir šiu
ose mieluose namuose likau viešėti net 
dvi savaites.

Apie mano atvykimą tuoj pat buvo 
pranešta ir kitiems įgulos nariams - kap
itonui St. Kudzevičiui, šturmanui, 
Klaipėdos buriavimo federacijos ir 
Klaipėdos jachtklubo prezidentui R. Dar- 
giui, buvusiam kapitono padėjėjui, ar
chitektui R. Ramanauskui, jūrininkams 
J. Gvazdaičiui, A. Pusliui ir kauniečiui L. 
Ivanauskui, kuris vėliau kartu su žmona 
Klaipėdon atvažiavo. Klaipėdos jachtk
lube tuoj pat įvyko ir pirmas susitikimas. 
J jį nuplaukiau su jachta „Lietuva“. Susi
tikimas tikrai buvo labai šiltas ir malonus. 
Šaudant šampano kamščiams, prisimin
ta „Lietuvos“ jūrininkų viešnagė Aus
tralijoje, ten atrasti nauji draugai, malo
nios dienos viešint pas mus. O savaitga
lyje jachtos „Lietuva“ įgula didžiuliame 
Klaipėdos viešbutyje man padarė ypat
ingą sutikimą. Čia susipažinau su 
jūrininkų žmonomis, su kuriomis netru
ko užsimegzti ypatingai geri santykiai. 
Priėmimas atskiroje šio didžiulio 
viešbučio salėje buvo įspūdin
gas ir gražus, tokio tikrai jokiu būdu 
negalėjau tikėtis. Geriausi sveikinimai 
buvo perduoti ir visiems sydnėjiškiams, 
ypatingai broliams A. ir R. Dičiūnams, 
tiek daug padėjusiems „Lietuvai“ ir jos 
įgulai.

Liepos 24 dienos dienraščio „Klaipėda“ 
pirmame puslapyje, su mano ir G. Pi
laičio nuotrauka, buvau pristatytas kaip 
Klaipėdos svečias, išspausdintas ir 
pasikalbėjimas su manim, o vėliau, lie
pos 28 dieną, buvau priimtas ir Klaipėdos 
miesto tarybos pirmininko pavaduotojos 
N. Požarskienės, kuri man įteikė tuo metu 
atostogaujančio pirmininko V. Čepo ir 
Klaipėdos mero B. Petrausko bei visų 
jachtos įgulos narių pasirašytą padėkos 
raštą už paramą „Lietuvos“ žygyje aplink 
pasaulį. Buriavimo federacijos preziden
tas R. Dargis įteikė puikų E. Malinausko 
tapytą paveikslą, kuriame pavaizduota 
Baltijos jūra ir „Lietuva“ , o taip pat Z. 
Tallat - Kelpšaitės ir J. Mažonio sukurtą 
videosiužetą „Lietuva“ Kolumbo keliais* 

Anglijoje, o tarp jų ir stipriausias pasau
lyje žmogus M. Higgins. M. Higgins 207 
cm aukščio, sveria 165 kg. 1990 ir 1992 
metais jis buvo išrinktas stipriausiu pa
saulio vyru, jam priklauso net keli pa
saulio rekordai. M. Higgins 30 me
tų amžiaus ir yra saugumo kompanijos 
Birminghame „Leisure Security Consul

tants" direktorius. Jo žinioje yra apie 400 
darbuotojų ir visi jo komandos nariai. Jis 
pats yra vedęs, turi sūnų ir dukrą. Teko 
pasikalbėti su pačiu M. Higgins ir kitais 
j.o komandos nariais kai jie propagand
inio žygio per Klaipėdą metu, lydint orke
strui ir merginų šokėjų grupei, du kartus 
buvo sustoję tautodailės dirbinių salone 
„Marginiai“ ir privačioje parduotuvėje 
„Filija“ . Čia jie atsigaivino, pailsėjo ir 
dovanų gavo suvenyrus bei labai jiems 
patikusias dideles medines klumpes. Pa
saulio stipruolis ir jo draugai man pasa
kojo, kad jiems Lietuva labai patikusi, 
labai vaišingi ir nuoširdūs čia žmonės. 
Ypač šiltai jie atsiliepė apie vietines 
merginas, kurių tikrai labai daug, visos 
jos labai gražios, ir nešioja gal pačius 1 
trumpiausius pasaulyje sijonėlius. Nors,

"Mūsų Pastogė" Nr.35 1993.06.30 psl.6

irr403 dienos aplink pasaulį“.
Be manęs, Klaipėdoje anksčiau viešėjo 

adelaidiškis E. T aparauskas ir sydnėjiškis 
R. Liniauskas, o jau prieš pat mano 
išvykimą iš Kauno, su pas juos Sydnėjuje 
gyvenusiu L. Ivanausku, atvyko Lietu
voje tuo pačiu metu viešėję sydnėjiškiai 
Antanas ir Toma Vaidotai. Malonu buvo 
su jais ir vis$ „Lietuvos“ įgula aplankyti 
gražiąją Neringą, pasigardžiuoti skania 
rūkyta žuvimi ir vėl kartu smagiai paben
drauti. Atsisveikinat šaunias išleistuves 
savo bute suruošė Rimas ir Vida Dargiai. 
Dainos, įdomūs pokalbiai netilo beveik 
iki paryčių.

Viešėdamas Klaipėdoje pasijutau lyg 
būčiau tarp pačių geriausių savo draugų, 
taip gražiai ir nuoširdžiai priėmusių mane. 
Ačiū.

GALIŪNŲ VARŽYBOS
Klaipėda tampa savotišku Lietuvos 

galiūnų centru. Jau trečią kartą galiūnų 
patronas B. Vyšniauskas Klaipėdoje reng
ia tarptautines galiūnų varžybas. Į jas 
šiais sunkiais metais vis tiek apsilankė 
virš 15 000 žiūrovų. Šių metų Lietuvos 
galiūnų svečiais ir varžovais buvo Angl
ijos rinktinė. Rinktinėje penki stipriaur:

Lietuvos galiūno titulą laimėjęs 
R. Zenkevičius.

Liepos 22 dieną įvyko Geelongo lietu
vių sporto klubo „Vyčio“ rųetinis susir
inkimas.

Susirinkimui pirmininkavo Juozas 
Gailius, sekretoriavo Irta Valodkienė. 
Sporto klubo pirmininkė Liucija Kosze- 
la savo pranešime kalbėjo apie praeitų 
metų klubo veiklą. Valdyba savo kaden
ciją pradėjo su trim naujais ir keturiais iš 
praeitos kadencijos valdybos nriais. Buvo 
suruoštas metinis klubo balius, dalyvau
ta sporto šventėje Sydnėjuje, čia nuo 
Geelongo sporto klubo dalyvavo net 
penkios krepšini^ komandos, rungtyni
auta golfo ir biliardo varžybose. Vasario 
mėnesį buvo suruoštas priėmimas „Žal
girio“ krepšininkams, tą patį mėnesį 
buvo suruoštas ir „Bush dance“ vakaras. 
Gegužės rilėnesį įvyko sporto diena. Lie
pos mėnesį pravestas „Bowling“ vakar

Jurbarke, atidarant tarptautines dviračių lenktynes "Aplink Lietuvą". Nuotrau
koje iš kairės A. Laukaitis, Č. Antanynas, dviračių sporto vadovas A. Umaras, 
"Miss Lietuva 93" J. Mikutaitė,, "Lietuvos ryto" atstovas T. Valatka ir lenk
tynių vadovas .
jei kojos gražios, jie joms labai tinka ir 
nieko nuostabaus, kad sužavėti gali ne 
vieną vyrą ir Anglijos stipruolius. Sti
pruoliai sakė, kad Lietuvoje jiems iš tiesų 
viskas labai patiko,net ir garsioji Arvydo 
Sabonio lova, kurioje M. Higgins miego
jo. Jie tvirtino, kad Lietuvoje jiėins daug 
labiau patikę nei pernai metais panašiose 
varžybose Japonijoje, kur japonai buvę 
be galo reiklūs. Stipruoliai netgi siūlė, 
kad sekančiais metais Lietuvoje būtų 
suruoštos pasaulio stipruolių varžybos, 
jie mielai jas p are frit ų.

Po gražaus W'^ari^tnftiptf^hSaJaus 
atidarymo, kurio metu varžovams buvo 
įteikta po kepalą gardžios lietuviškos 
duonos ir gėlių, o bučiniu pasveikino pati 
„Mrs Lietuva“ A. Anglickienė, prasidėjo 
įdomios ir man pirmą kartą matytos 
varžybos. Lietuvą jose atstovavo R. 
Zenkevičius (108 kg), A. Kirkliauskas 
(115 kg), A. Vosylius (95 kg), A. Švėgžda 
(118 kg), V. Mulevičius (100 kg) ir R. 
Vaitkus (102 kg). Varžybos vyko - 1. 
25,5 kg svorio akmens metime ( čia pa
saulio rekordas priklauso B. Kasmaer iš 
JAV - 8m ir 72 cm, ir K. Čenkui iš 
Lietuvos - 6 m. ir 80 cm. 2. - karučio 
stumimas.Reikia nustumti 5 metrus. Pa
saulio rekordas priklauso M. Higgins iš 
Anglijos (1360,776 kg). Lietuvos rekor
das priklauso R. Zenkevičiui (1250 kg). 
3. Platformos kėlimas. Pasaulio rekordas 
- O. D. Wilson K JAV (907,184'kg), 
Lietuvos rekordas - R. Zenkevičius 
(816,47 kg). 4. Bėgimas su 90 kg svorio 
maišu. Reikia nubėgti 200 metrų. Pa
saulio rekordas priklauso B. Kasmaer iš 
JAV (42,70 sek.), Lietuvos rekordas - 
46,9 sek. 5. Svarsčių nešimas (2 x 60 kg). 
Lietuvos rekordas priklauso A. Gvaz- 

as ir „Quiz“ metų užbaigimo loterija. 
Valdyba taip pat ruošiasi sporto klubo 
40 veiklos metųjubiliejiniam baliui,kuris 
įvyks spalio mėnesio 23 dieną.

Savo pranešimus perskaitė kasininkas 
ir revizijos komisijos atstovas. Kasos 
knygos ir dokumentai vedami tvarkin
gai. Susirinkime į garbės narius buvo 
pasiūlytas ir vienbalsiai išrinktas Petras 
Obeliūnas. Jau keli metai jis treniruoja 
krepšininkus. Šis kuklus ir darbštus 
treneris į Geelongo sporto klubo veiklą 
įneša labai didelį indėlį.

Aptarę kelis einamuosius klausimus, 
klubo nariai ir rėmėjai sugiedojo Lietu
vos himną ir susirinkimą užbaigė, o poka
lbiai toliau tęsėsi jau prie kavos puode
lio.

Geelongo sporto Įdubas 
„Vytis“

dauskui (250 metrų).
Anglijos ir Lietuvos komandų rungty

nėse nugalėjo Lietuva. Stipriausias šių 
varžybų vyras buvo M. Higgins, nors 
pasaulio rekordo jis neįstengė pagerinti. 
Stipriausiu Lietuvos galiūnu tapo R. 
Zenkevičius, o po ją- A. Vosylius ir A. 
Kirkliauskas. Nugalėtojai už pfiskiras 
rungtis gavo po 3000 JAV dolerių, o 
Lietuvos galiūnų galiūnas, kad dar dau
giau sustiprėtų, nuo Agluonėnų kiauli
ninkystės ūkio gavo dovanų dar ir didžiulį 
bekoną. Visas renginys buvo labai 
įdomus, pertraukų metu buvo rodomi 
įvairūs pasirodymai.

AUSTRALIJOS KONSULA 
TAS UETUVOJE

Važinėjant po Lietuvą neretai, žmonės 
išgirdę, kad esu iš Australijos, skundžiasi 
jog Lietuvoje nėra Australijos konsulato 
arba bent vieno visoms Baltijos valsty
bėms. Šiuo metu norint gauti vizą 
įvažiavimui į Australiją, lietuviai ir latviai 
dokumentus turi tvarkyti Maskvoje arba 
Danijoje. Vizos gavimas ir kelionė į 
Maskvą yra tikri kryžiaus keliai, ypač 
dabar, kai Baltijos valstybės yra ypatin
gai nemėgiamos rusų. Estams šiek tiek 
geriau, kadangi dokumentus jie gali susit
varkyti Švedijoje. Tačiau tiek Švedijoje, 
tiek ir Danijoje viskas yra labai brangu ir 
daugeliui tautiečių visai neprieinama.

Būnant Baltijos tautų sporto šventėje 
Estijoje, Taline kiek artimiau susipažinau 
su Australijos ambasadoriumi Švedijai ir 
kalbėjausi tuo klausimu. Jis man sakė, 
jog gauti konsulatą visoms trims Balti
jos tautoms yra tiesiog būtina ir reikėtų

i Nukelta į 7 psl.

6



MUSŲ MIRUSIEJI-----------------
.< • .. ■ IT'

A. t A. TERESĖ DAUKAITĖ - REISGIENĖ
(Iš A. Reisgio atsisveikinimo žodžio)

Velionė gimė 1918 metais Lietuvos 
ūkininkų Dobkevičių šeimoje. Anksti 
neteko savo mamytės ir liko našlaite. 
Jaunąją Teresę globoti, auginti ir 
išmokslinti apsiėmė dėdė urėdas. Dėdės 
globoje Teresė ne tik baigė privalomą 
mokslą, bet ir gimnaziją. Dėdei urėdui 
keliantis į naujas tarnybos vietas, jaunai 
Teresei teko lankyti net kelias gimnazi
jas. Ilgiausiai ji mokėsi Joniškio gimna
zijoje, kur ir gavo brandos
atestatą. Jaunosios Joniškio gimnazijos 
mokytojos tada Teresei paliko labai gilų 
įspūdį. Jau anais laikais Joniškyje  ji žaidė 
krepšinį ir dalyvavo gimanzijos mokinių 
rateliuose. Apie Joniškį velionė labai daug 
šnekėdavo ir visada jį minėdavo geriau
siais žodžiais.

Tolimesnes studijas Teresė tęsė Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, kur ji prik
lausė ir Neolituanų korporacijai. Lietu
vai atgavus Vilnių, Teresė perėjo mokytis 
į Vilniaus universitetą. Čia ji studijavo 
filosofiją ir anglų kalbą. Besimokydama 
universitete gyveno bendrabutyje ir greit 
suorganizavo bei vadovavo :■ neolitu- 
arių skyriui. Mokslo metais ji iš 
Dobkevičiūtės pakeitė pavardę į Dau
kaitę. Gal kaip tik tai ir padėjo jai išveng
ti bolševikų trėmimo į Sibirą. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, Teresė įsijungė į Lie
tuvos pogrindžio veiklą. Ji rūpinosi nacių 
internuotų studentų aprūpinimu maistu. 
Teko patirti daug vargo, o kartais ir 
nesėkmių - tuomet maisto reikėjo visiems, 
visi badavo.

Bolševikams antrą kartą artėjant prie 
Lietuvos, Teresė, kaip ir daugelis mūsų, 
pasitraukė į Vakarus. Kurį laiką dirbo 
Behlitz Heilstatten, vienoje iš Berlyno 
ligoninių. Atsiradus galimybei susitaupy
ti kiek maisto, ji pasiuntė jį savo univer-

f!) SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.
dėl to daryti spaudimą visiems kartu. Tai. 
turėtų daryti lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenės Australijoje, šių bend
ruomenių vadovybės. Konsulatai yra tie
siogiai pavaldūs Australijos vyriausybei.

(Tęsinys sekančiame numeryje j 

pagalvokime:
Atkelta iš 5 psl.

inimo, nekalbant apie pritarimą. Matyt, 
jie patys nenori išeiti iš savo, dažnai 
pačių rankomis pastatytų namų. Tik ne
galios verčiami atsiduria prieglaudose, 
kartais net valstybės ( Public Trustee) 
priežiūroje.

Nelengva rasti padoresnę prieglaudą, 
kurioje būtų švara, geras maitinimnas, 
priežiūra ir paroda Šiek tiek meilės gy- ’ Biru^J Prėnaitė apsiėmė globoti "4 
venimo nuvargintam žmogui. Daugumo- našlaičius - tikrus brolius ir seseris. Iki 
je prieglaudos yra biznio objektai ir jose gįol j įe Buvo auginami motinos, pagim- 
gyvenančių sąskaita stengiamasi išspausti džųisios J1 vaikų Tęvas - nežinomas, o 

pati rpotina pernai gegužės mėnesį žuvo 
eismo nelaimėje. Kiti šios šeimos vaikai 
išblaškyti po vaikų namus, įvaikinti. Gal 
kai kuriuos dar pavyks ištraukti iš vald
iškos globos. Mėginsime.

O šiaip Kauno miesto valdyba yra 
paskyrusi Vaikų kaimui 3 hektarų žemės

kuo didesnį pelną. O laukiančiųjų 
netrūksta; maža bėda, kai dėl menkos 
priežiūros ir maitinimo senatvės palaužtas 
iškeliauja į anapus.

O gal grįžti į savo kraštą ir tenai užbaigti 
savo žemišką kelionę? Vargu ar ten 
rasime geresnes sąlygas. Išvt. 

siteto laikų profesoriui, kalinamam Stut- 
thofo koncentracijos stovykloje, o karo 
pabaigos sulaukė Bavarijoje. Įsteigus 
Rebdorfo pabėgėlių stovyklą, persikėlė 
į ją. Čia Teresė buvo lietuvių seniūnė, o 
vėliau ir lietuvių gimnazijos mokytoja, 
dėstė anglų kalbą. Čia ji suorganizavo 
pirmą moterų rašytojų suvažiavimą ir 
literatūros popietę.

Rebdorfe Teresė vėliau ištekėjo už Ju
rgio Reisgio, kuris po amerikiečių lėktuvų 
antpuolio buvo likęs našliu. Rebdorfe 
dar prieš išvykstant į Australiją jiems 
gimė sūnus Rimantas.

Australijon Reisgių šeima atvyko 1949 
metais, čia jiems gimė dukra Jūratė. 
Laikui bėgant apsigyveno Bankstowne, 
čia pasistatė savus namus. Nors šeimos 
rūpesčiai velionei visada buvo pirmoje 
eilėje, tačiau rasdavo ji laiko ir lietuvių 
bendruomeniniam  gyvenimui. 1958 metų 
Krašto Tarybos suvažiavime ji buvo 
išrinkta į Krašto valdybą, kurioje va
dovavo Kultūros tarybai. Perorganiza
vus tarybą, ji kėlė mintį, kad reikėtų 
surengti visos Australijos lietuvių dainų 
šventę. Jau 1960metų gale kartu su Kraš
to Tarybos suvažiavimu Sydnėjuje įvyko 
pirmosios Australijos lietuvių meno die
nos. Vėliau reikalui iškilus Teresė vėl 
atėjo dirbti į Sydnėjaus apylinkės valdy
bą, kur vėl rūpinosi kultūriniais ir kitais 
reikalais. Ėjo ji pagalbon visur, kur tik to
reikėjo. Matėme jąpirmininkaujant įvai
riems susirinkimams bei dalyvaujant

KAS GI TIE "VAIKO TĖVIŠKĖS" NAMAI?
Atkelta iš 5 psl.

Pagalbos fondo „Vaiko tėviškės na
mai“ rūpesčiu, remiant JAV, Kanados, 
Australijos, Italijos ir kitų valstybių lie
tuviams, buvo suprojektuotas našlaičių 
kaimas Marijampolėje. 1992 metų liepos 
11 d. palaimintojo Jurgio Matulaičio 
šventės išvakarėse pašventinti pirmųjų 
trijų našlaičių kaimo namų pamatai, Staty
bos darbus vykdžiusi valstybinė statybos 
įmonė buvo prižadėjusi iki praėjusių metų 
šv. Kalėdų galutinai įrengti šiuos namus.
Bet pažadai taip ir liko pažadais: pusiau tų padėti likimo nuskriaustiems vaikams, 
sumūrytos sienos netrukus buvo paliktos 
drerigtjj-|įętųLtę>,statybininkai išskubėjo 
kitur... Mums beliko atsisveikinti su to
kiais darbininkais, finansinius klausimus 
palikus spręsti arbitražui. Sudarėm sutar
tis su kitomis dviem organizacijomis: 
Marijampolės statybos ir remonto įmone 
bei valstybine melioracijos įmone. Jų 
darbininkams teks užbaigti pradėtus 
pastatus ir imtis naujų. Beje, pamatai 
naujiems statiniams jau klojami... Iš viso 
Marijampolėje iškils apie 20 trobesių. 
Čia galės įsikurti 15 šeimų.

Kauno vaikų kaimo užuomazga gali
ma laikyti Benediktinų gatvėje įsikūrusio 
vaikų darželio patalpas. Jau baigiamas 
jų remontas. Čia apsigyvens trys šeimos. 
Vieną jau turime. Motina - auklėtoja

įvairiuose kultūriniuose renginiuose.
Pašlijus sveikatai, paskutiniu laiku 

matėme mes ją tik pačiuose svarbiausiu
ose renginiuose. Tačiau visada jai labai 
rūpėjo ir Lietuvos reikalai, su begaliniu 
skausmu širdyje ji pergyveno visas Li- 

sklypą Kaniūkuose. Statybos darbus pla
nuojame pradėti vasarą. Čia turėtų iškilti 
12 namų našlaičių šeimoms. Gal kartu 
įsikurs ir seneliai - jiems ketinama pastaty
ti pensininkų namus.

Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio 
11 - sios dvi šeimos įkurdintos Vilniuje, 
jas finansuoja „SOS - Kinderdorf Inter
national“. Kol vaikų kaimo nėra, 
prisiglausta butuose. Labai rūpestingos 
tų šeimų motinos.

O apskritai rasti žmogų, kuris sugebė- 

yra nelengva. Moterys, pasirinkusios šias 
pareigas, puikiai suvokė, kokia didžiulė 
atsakomybė joms teko. Atstoti vaikams 
tikrąją motiną gali tik dvasiškai stipri ir 
kilni asmenybė, pasišventusi tauriausiai 
misijai. Kaip džiugu, kad tokių kilniad
vasių ir tauriaširdžių atsirado.

Žinoma, Lietuva ne be gerų žmonių. 
Turime savo iniciatyvos pasekėjų, pa
laikytojų, nors jie ir nėra mūsų fondo 
nariai. Štai visai neseniai 120 tūkstančių 
talonų mums paaukojo vilnietis V. 
Miliūnas, 10 tūkstančių - Joniškio kleb
onas J. Dobilaitis. Yra tautiečių iš JAV, 
Kanados, Australijos ir kitų valstybių, 
kurie pasiryžę savo lėšomis pastatyti ir 
įrengti atskirus namus. Suteiksime jiems 
tų namų garbės šeimininkų vardus. Tai 
bus išties kilni ir prasminga auka. Tikiu, 
kad ateityje mecenatų atsiras daugiau - 
ne visi pasiturintys žmonės juk žino apie 
mūsų sumanymus. Tad naudodamasis 
proga, labai norėčiau paskelbti mūsų 
rekvizitus. Kreipkitės: 3000 Kaunas, 
Druskininkų 4-1, Pagalbos fondas 
„Vaiko tėviškės namai“. Tel. 228 224. 
„SOS - Kinderdorf“ atstovybės Vilniuje 
telefonas 740 327.

Einamosios sąskaitos Nr. 6700095
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etuvos nesekmes. Šeima, vaikų mokslas 
ir artimui ištiesta pagalbos ranka buvo 
būdingi Teresės būdo bruožai.

Ilsėkis amžinoje ramybėje.

Lietuvos banko Kauno skyriuje. Kodas 
260101568.

**♦
Antanas Kramilius besilankydamas 

Lietuvoje birželio mėn. „Vaiko tėviškės 
namų“ pagalbos fondui perdavė 
piniginę Australijos lietuvių paramą. Už 
aukas dėkoja monsinjoras Vyt. Kazlaus
kas. Jo laiške, rašytame A. Kramiliaus 
vardu, rašoma:

„Jūsų rūpesčio dėka, jau užsimezgė 
ryšiai su Australijoje gyvenančiais 
rėmėjais. Mėginame juos tiesiogiai surišti 
su globojančiomis našlaičių šeimomis. 
Apie tai rašiau poniai A. Savickienei. 
Žiūrėsime ar jai pasiseks suorganizuoti 
grupę geradarių, kurie įstengtų globon 
paimti vieną našlaičių šeimą..., kurios 
išlaikymas pagal dabartines kainas būtų 
apie 2000 - 2500 dolerių per metus“.

Toliau kun. Vyt. Kazlauskas informu
oja, kad Marijampolėje jau statomi 8 
namai. Tai būtų maždaug apie pusė 
našlaičių kaimo. Šalia 15 šeimyninių 
namų yra numatyta pastatyti tetų, t. y. 
bendradarbių, pagalbininkių, namą, di
rektoriaus namą, vaikų darželį ir kt.

Vieno namo pastatymas atseinąs apie 
37 000 JAV dolerių. Kaune statyba ati
dedama vėlesniam laikui, kadangi trūksta 
lėšų.

♦**
Kaip informuoja Alfa Savickienė, 

Sydnėjuje „Vaiko tėviškės namų“ pagal
bos fondo grupę sudarė Gyvojo Rožan- 
aus būrelis. Norintieji prisidėti prie šio 
kilnaus darbo, mielai kviečiami.

♦♦♦
Aukas „Vaiko tėviškės namų“ pagal

bos fondui persiunčia ofialus šio fondo 
atstovas Australijoje Antanas Kramilius, 
*83 Queen St., Canley Vale, 2166N.S.W., 
tel. (02) 727 3131.

Paruošė B. Ž.
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I n for m ac i j
"TELECOM" PRANEŠA APIE PATARNAVIMUS 

ETNINĖMS BENDRUOMENĖMS

Etninių telekomunikacijų bendrovė liepos 22 d. paskelbė apie naują etninių 
bendruomenių aptarnavimą visoje Australijoje.

Vienas jų - nemokama informacija tel. 008, informacinė brošiūra pateikiama 
net vienuolika kalbų. Brošiūroje aiškinama kaip reikia balsuoti, pasirenkant kuria 
telėfono bendrove naudotis ateityje, skambinant į užsienį.

J SYDNĖJAUS LIETUVIŲ įįįH 
! NAMUOSE VŽ* | 
I I
| 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414 |
| — --------------- |

* v . i
Rugsėjo 25 dieną klube įvyks Ij METINIS KLUBO BALIUS. j

Pradžia 7.30 vai. vakaro. Baliaus metu ruošiama | 
; įdomi programa ir gros gera muzika. j

j Stalus pageidaujantiems būtina užsisakyti iš anksto | I klubo raštinėje. |
J Bilietų kaina vienam asmeniui 20 dolerių. |I .................................... II I
| Kandidatus į klubo direktorius prašome siūlyti iki |
1 rugsėjo mėn. 13 dienos. Siūlymo formos |
j (nomination)gaunamos klubo raštinėje. |

r.

Per paskutinius 7 mėnesius "Telecom" sumažino pasikalbėjimų telefonu kainas, 
Pav ’ skambinant į Vokietiją, Italiją net iki 33%. Pagal programą "Šeima ir draugai 
užsienyje" neseniai įvesta 10 % nuolaida (1 dol.- mėnesinio mokesčio), 
neatsižvelgiant kada skambinama - dieną ar naktį.

Nuotraukoje: Melburno "Telecom" darbuotojai - vartotojų konsultantė p. 
Simone Semmens, Indokinijos etninių kiniečių draugijos atstovas John Chau, p. 
Chau,olandė kurjerė p. Marike de Jong. Inf.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI | LIETUVĄ
dėžės dydis 64x35x35 cm.

Siuntiniai bus siunčiami per tą pačią 
vokiečių firmą "Rohlig". Pripildytas 
dėžes reikės pristatyti į Lietuvių namus. 
Data bus skelbiama vėliau.

Už siuntinių saugumą Katalikių mot
erų draugija neatsako.

Taip pat renkame švarius padėvėtus 
rūbus, kuriuos norime pasiųsti paramos 
reikalingiems' seneliams, našlaičiams, 
daugiavaikėms šeimoms. Prašome, tur
inčius tokių rūbų, atnešti juos į Lietuvių 
namus.

Melburno lietuvių katalikių 
moterų draugija

. Melburno lietuvių katalikių moterų 
draugija organizuoja siuntinių persiun- 
imą Lietuvą. Pageidaujantys siųsti siun
tinius savo artimiesiems, prašomi kreip
tis rugpjūčio mėn. 28 d. tarp 13-14 
vai. ir 29 d. nuo 10 vai. iki 11.15 vai. 
prieš pietus ir nuo 13.30 vai. iki 14.30 
vai. po pietų Lietuvių namuose, 
sumokant už dėžę, persiuntimą ir 
pristatymą į namus po 50 dolerių. Kon
teinerio nuoma šiais metais žymiai 
aukštesnė, tačiau, jeigu susidarys pa
kankamai didelis skaičius siuntinių, bus 
grąžinama po 5 dolerius už dėžę. Siun
tinio svoris neturi viršyti 40 kilogramų,

PRANEŠIMAS
DĖL LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ 

SYDNĖJUJE
Pranešame, kad kun. P. Martūzas jau

grįžo iš ligoninės ir toliau sveiksta, ilsisi 
savo bute Cronulloje.

Šv. Mišias šį sekmadienį, rugpjūčio 29 
d., dar laikys australų kunigas. Deja, po 
to sekančius du sekmadienius, rugsėjo 5 
ir 12 dienomis, pamaldų, greičiausiai, 
nebus, kadangi, gydytojų nuomone, ka
pelionas dar kurį laiką turi ilsėtis. Inf.

Dėkojame už paramą.

AUROS
„Mūsų Pastogei“
M. ir V. Vilkaičiai ACT $20

’ M. Kavaliauskienė NSW $15
Daina Bernotas NSW. $5
J. Dagys NSW $10
P. Bačinskas Qld. $10
A. Olšauskas ACT $10
Č. Dubinskas SA $15
P. ir M. Šiaučiūnai Tas. $5
J. ir K. Beinoravičiai SA $10
J. Šniras Vic. '$10
K. Rūkas Qld. $5
K. Miniotas NSW $5
P. Plučas WA $5
Adelė Varkalis Vic. $5
J. ir S. Meiliūnai Vic. $5
A. J. Kairaitis Vic. $10.
J.Kirša Vic. $5

Red.

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
'Australijos lietuvių fondui aukojo:
a.a. Teresei Reisgienei pagerbti aukojo 

po 50 dolerių R. ir L. Daukai, P. ir J. 
Pullinen (245);

20dol. - A. Kesminas (375) - a.a. Prano 
Šimkaus atminimui;

10 dol. - Eglė Klupšaitė;
po 20 dol. - J. Donėla (250), J. Beino- 

ravičius (260) - a.a. Česlovo Piečiukai- 
čio atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

„MŪSŲ PASTOGĖS“ LOTERIJA |
Pirkdami loterijos bilietus - paremsime savo |

... ' spaudą! |
Bilietų šakneles gražinti iki rugsėjo 15 dienos. 

HiiiiiiiiiiitHiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiniiHniiiiBinitiHHnitiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiHiitiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiiini'ijl  

SYDNĖJAUS PENSININKŲ KLUBAS „NERINGA“
Rugsėjo 5 d. Lietuvių namuose, Bankstowne ruošia metinę |

LINKSMĄ PAVASARIO POPIETĘ
Pradžia 12:30 vai popiet.
Programoje: dainos ir šokiai. Turtinga loterija, kurios f 
pagrindinis fantas - Monikos tautinė lėlė. Nuo 1 vai. p.p. | 
veiks švediškas stalas. Po programos - kava ir pyragaičiai. | 
Įėjimas, įskaitant švedišką stalą, kavą ir pyragaičius, tik | 
10 dolerių. |
Nuoširdžiai kviečiame klubo narius ir jų svečius gausiai | 
dalyvauti popietėje. |
Visų laukiame! „Neringos“ klubo valdyba |

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiHiiiiiiuiitiinniiiiiHiiiiniiiiiiiiiitS

skaitymas, pirmininko pranešimas, 
iždininko pranešimas, diskusijos dėl 
pranešimų ir jų įtvirtinimas, nario 
mokesčio pakėlimo klausimas, 1993-94 
m. sąmatos pateikimas ir tvirtinimas, 
mandatų komisijos rinkimai, klausimai 
ir pasiūlymai, susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus pa
kankamam narių skaičiui, po pusės vai. 
šaukiamas antras susirinkimas, kurio 
nutarimai bus skaitomi teisėtais, nežiūrint 
dalyvaujančių narių skaičius.

Melb. Liet. Klubo
Valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

PranešameMelb.Liet, Klubo nariams, 
kad šių metų rugsėjo mėn. 11 d., 
šeštadienį, 2 vai. po pietų, Lietuvių Namų 
Jubiliejinėje salėje, įvyksta Klubo narių 
metinis - visuotinas susirinkimas, 
sekančia darbotvarke:

Susirinkimo atidarymas, mirusių narių 
pagerbimas, naujų narių pristatymas, 
susirinkimo sekretoriaus kvietimas, 
mandatų komisijos kvietimas, praė
jusių metų susirinkimo protokolo

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250 Pitt St, Sydney. 
Tel. 261 5715, Fax 261 5718.

Atdara nuo antradienio iki 
ketvirtadienio 10 vai. r. iki 
2:00 vai. p.p.
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