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LIETUVOS Į VYKIU flPŽVflLGfl
•Tarptautiniai santykiai

Pabaltijo valstybes vis labiau glumina 
jų didžiosios Rytų kaimynės Rusijos 
politikos posūkiai. Iki šiol atrodė, kad 
prie valdžios stovįs prezidentas Borisas

■ Jelcinas ir jo aplinkoje dominuojantys 
demokratai sudaro sąlygas . 
korektiškiems santykiams tarp Rusijos 
ir Pabaltijo valstybių vystytis. Daug kas 
manė, kad svarbiausius postus Kremliuje 
užėmę naujos kartos valstybės vyrai 
suprato seniai atgyvenusios imperijos 
politikos beprasmiškumą nūdieniame 
pasaulyje ir nebegrįš prie senų metodų. 
Deja, po paskutiniųjų rinkimų į Rusijos 
Dūmą ši optimistinė mintis ėmė smarkiai 
blėsti. Ir ne tik dėl to, kad tie rinkimai 
atnešė netikėtą sėkmę maniakui

> Žirinovskiui, kuris yra viešai grąsinęs 
Lietuvai prie jos sienų suvežti 
ndioaktyvias atliekas ir, pastačius 
mlžiniškus ventiliatorius, naktimis 
pisti užnuodytą orą į Lietuvos pusę, 
kid visi lietuviai išmirtų, šaltesni vėjai 
pipūtėirišRusijosdemokratųstovyklos. 
Misų apžvalgose jau anksčiau buvo 
nšyta apie Rusijos užsienio reikalų 
ninistro A Kozyrevo paskutiniuosius 
psisakymus Pabaltijo atžvilgiu. Sausio 
viuryje per du laikraščio „Nezavisimaja

t, gzeta“ numerius buvo spausdinamas 
kto B. Jelcino artimo patarėjo A. 
Rigraniano straipsnis „Rusija ir 
<110110815 užsienis“. Šis buvęs „karštas 
demokratas“ teigia, kad Rusija padarė 
didžiulę klaidą pripažindama Pabaltijo 
respublikoms nepriklausomybę tuoj po

> npa vykusio pučo Maskvoje. Jis taip pat 
pspėjo Vakarus, kad jų trukdymas 
„iegruoti ir stabilizuoti“ teritorijas 
„plink Rusiją“ bus laikomas 
„edraugišku žingsniu“ Rusijos atžvilgiu.
Pastaruoju metu derybose dėl Rusijos 

kriuomenės išvedimo Estijai tenka 
' asidurtisuvisįžūlesniaisreikalavimais

i Rusijos pusės. Praeitą savaitę tos 
tarybos vėl nutrūko, Rusijai atmetus 
savo pačios anksčiau pasiūlytą 
kariuomenės išvedimo datą (1994 m. 
rugpjūčio 31 d.). Lietuvoje rusų 
kariuomenės jau nėra, bet problemų 
santykiuose suRusijanetrūksta. Vasario 
pabaigoje Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija įteikė Rusijos ambasadai 
notą dėl Rusijos ketinimų išgauti naftą 
Baltijos jūros telkinyje netoli Nidos. 
Notoje „atkreipiamas Rusijos dėmesys“ į 
tai, kad pirmiausia reikia įteisinti 
valstybinę Lietuvos - Rusijos sieną ir 
nustatyti ekonominę zoną Baltijos 
jūroje. Šis telkinys DF - 6 yra visiškai 
netoli Nidos. Net ir nustačius jūrinę 
Lietuvos - Rusijos sieną pagal Rusijos 

z norus, apsauginė dirbtinės salos, supiltos
aplink šį gręžinį, zona patektų į Lietuvos 

iteritoriją. Be to, dėl Baltijos jūroje 
vyraujančių srovių ir vėjo krypties, 90

* proc.teršalųpatektųįLietuvospakrantę.
Rusijos URM. Baltijos šalių ir 2-ojo 

Europos skyriaus viršininkas S. 

Prichodka sakė, jog nesutarimai su 
Lietuva kyla dėl to, kad Lietuva neatsako 
į Rusijos siūlymus dėl ekonominių zonų 
Baltijos jūroje atsiribojimo. Rusijos 
diplomato nuomone, Lietuva taip pat 
delsia atsakyti į Rusijos pasiūlymus dėl 
karinio tranzito į Karaliaučiaus sritį 
sutarties. Lietuvos UR ministro 
pavaduotojas V. Domarkas Rusijos 
diplomato teiginius,jogLietuvaignoruoja 
pasiūlymus dėl ekonominių zonų 
nustatymo, pavadino labai keistais. 
Pasakjo, kaip tik Rusija vengia pokalbių 
šia tema.

Vasario 28 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje Prezidentas A. 
Brazauskas teigė, jog pernai pasirašytos 
didžiausio palankumo ekonominių ryšių 
sutartys su Rusija neveikia, kadangi 
Rusija neatsiunčia ratifikacijos notos. 
Kodėl taip yra, prezidentas sakė nežinąs.

Vasario 22 d. Varšuvoje įvykusiame 
Lietuvos ir Lenkijos derybų delegacijų 
susitikime galutinai suderintas šalių 
tarpvalstybinės sutarties tekstas. 
Projektą turėtų parafuoti užsienio 
reikalų ministrai, o pasirašyti - 
prezidentai. Lietuvos delegacijos vadovas 

*V. Domarkas pažymėjo, kad „mums 
rūpimi istoriniai momentai minimi 
preambulėje, nors konkrečių pavardžių 
ir datų nėra“. Kokia nors atskira istoriją 
vertinanti deklaracija, kaip anksčiau 
buvo numatyta, nebus rengiama.

Lenkijos spauda baigtą rengti sutartį 
įvertino labai palankiai. Laikraštis 
„Trybuna“ pažymi, jog sutartyje yra 
straipsniai, garantuojantys lenkų kilmės 
Lietuvos piliečių teises pagal 
tarptautinius reikalavimus. Anksčiau 
sutarties pasirašymui trukdė lietuvių 
kelti istoriniai reikalavimai, 
persilaužimas įvyko prie valdžios vairo 
stojusA. Brazauskui,- pažymimalenkų 
laikraštyje.

Reuterio naujienų agentūra išplatino 
pranešimą, jog Izraelio teisingumo 
ministras pareiškė, kad „Lietuvos 
Vyriausybė privalo prisiimti atsakomybę 
už karo nusikaltėlių nubaudimą ir II 
pasaulinio karo metais pavogto ar 
konfiskuoto žydų turto sugrąžinimą“. 
Pasak Reuterio, ministras pranešęs, kad 
į Lietuvą netrukus atvyks Izraelio 
delegacija patikrinti, ar į reabilituojamų 
žmonių sąrašą neįtraukti nacių karo 
nusikaltėliai. Pasak „Respublikos“ 
žurnalistų, prezidentas Algirdas 
Brazauskas spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad nors keli lietuviai iš tiesų 
dalyvavo žydų žudynėse, valstybė 
prisiimti už tai atsakomybės negali. 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas atsisakė komentuoti 
Reuterio pranešimą, nes mano, kad jis 
neatitinka autentiško teksto.

Jau anksčiau buvo rašyta apie Seimo 
Užsienio reikalų komisijos pirmininko 
K Bobelio pastangas įdarbinti savo sūnų 
Joną Lietuvos diplomatinėje tarnyboje.

Lietuvių tautos laisvės simbolis - laisvės statula Kaune

KOVO VIENUOLIKTOJI
1990 m. paskelbus Aukščiausioje 

Taryboje Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktą, rašė viena iš mūsų 
spaudos bendradarbių:

“Kaip vėjo gūsio miegančiam žaizdre 
pažadintoji žarija, skaisčia ugnimi 
suliepsnojo Lietuva. Į pasaulio dėmesį 
ir į žmonių širdis auksinėm raidėm 
įsirašė KOVO VIENUOLIKTOJI.Ne 
pirmą kartą ilgoj tautų istorijoj 
bandyta užgesinti mažos tautos 
gyvybę, iš atminties išbrauktjos vardą, 
sunaikint jos kalbą, būdą, vergais 
paversti laisvus žmones. Bet štai ir 
vėl, po pusės šimtmečio nakties, tauta 
išdrįso keltis ir savo teises skelbti: 
Lie-tu-va! Lie-tu-va! Laisvės 
neatsižadėjusi, teisybę mylinti, su 
broliškom tautom rankas sujungus 
Lietuva teisės gyventi reikalauja. Ir 
nors tamsa ją supa ir piktos jėgos jai 
grasina, ji gyvens! Iš žarijos pakilo 
gaisras: suplevėsavo po namų

Manau, kad skaitytojams bus įdomu 
sužinoti, jog K. Bobelio svetingumas 
Lietuvos premjero atostogų Floridoje 
metu neliko be atpildo. Ministras 
pirmininkas A. Šleževičius paskyrė Joną 
Bobelį Lietuvos valstybės konsultantu 
tarptautinių santykių klausimais. 
Naujai iškeptas konsultantas mano, 
kad jo darbas bus užmegsti ryšius su 
Amerikos Senatu ir Atstovų rūmais. 

slenksčiais išlaikytos vėliavos, 
uždrausti himnai suskambėjo, aikštėse 
susirinko minių minios vieno troškimo 
vedamos - laisvai gyventi! Plačiai 
visam pasauly neužslopinamu aidu jų 
šauksmas nuskambėjo. Tą šauksmą 
girdi ir nenorintieji. Ir abejingųjų 
širdžių ledus jis tirpdo. Vargo ir pavojų 
nepabūgusi mažytė tauta keliasi.

Horizontas vis dar juodas. Vis dar 
virš Lietuvos tamsūs debesys smurto 
viesulais grasina. Bet gaisru virtusios 
žarijos nebeužgesins.

Mūsų Lietuva gyva!“ . ...
(E. Jonaitiene)

Ačiū Dievui, anuomet tarti šie 
pranašiški žodžiai pildosi - Lietuva jau 
ketverismetuslaisva. Dardaugtųjuodų 
debesų“ virš Lietuvos, bet su laiku ir jie 
išsisklaidys. Tik visi sujunkime savo 
mintis, užmojus ir darbus ir mūsų 
Lietuva suspindės gražiausia gėle 
pasaulio tautų vainike!

Jis ketina dirbti kartu su Lietuvos 
ambasadoriumi Vašingtone Alfonsu 
Eidintu.

♦ Vidaus politika
Vasario 21 d. spaudos konferencijoje 

Seimo pirmininkas C. Juršėnas pranešė, 
jog priėmus Seimo statuto naują 
redakciją, įsiregistravo jau aštuonios
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LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Atkelta iš 1-mo psl.

frakcijos. Kai kurių apžvalgininkų 
spėliojimai, kad perregistruojant 
frakcijas LDDP frakcijoje gali įvykti 
didesnis skilimas, nepasitvirtino. Ši 
frakcija tebeturi absoliučią balsų 

.daugumąSeime. Joje yra 72 nariai, jos 
seniūnu perrinktas J. Karosas. Frakcija 
neteko trijų narių: A. Basko, V. Bubnio ir 
K Gaškos, bet prie jos prisijungė buvęs 
socialdemokratas J. Pangonis. Antra 
pagal dydį Seime Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) frakcija - 24 
nariai, seniūnas A. Kubilius. Jos 
pagrindą sudaro Seimo nariai, atėję iš 
Sąjūdžio, Piliečių chartijos bei Politinių 
kalinių ir tremtinių frakcijų. Krikščionių 
demokratų frakcijoje 11 narių, seniūnas 
I. Uždavinys; P. Miškinis į frakciją atėjo 
iš Demokratųfrakcijos. Socialdemokratų 
frakcijoje 6 nariai, seniūnas A. Rudys. 
Politinių kalinių ir tremtinių „Laisvės“ 
frakcijai priklauso 5 Seimo nariai, jai 
vadovaujaB. Gajauskas. Lenkųfrakcijoje 
yra 4 nariai, jos seniūnu tapo R. 
Macejkianecas. Dvi frakcijos - 
Tautininkų ir Demokratų - turi po 3 
narius, t. y., minimalų narių skaičių, 
kurį leidžia naujasis Seimo statutas. Jų 
seniūnais išrinkti L. Milčius ir S.' 
Pečeliūnas. Seime dar liko 11 frakcijoms 
nepriklausančių narių.

Vasario 18 d. išplatintas keturių Seimo 
dešiniųjų frakcijų pareiškimas „Dėl 
LDDP valdymo krizės“. Jame 
konstatuojama, kad LDDP Vyriausybė 
ir visa LDDP valdžia „veda Lietuvą į 
gilėjančią krizę beveik be išeitie^, todėl 
organizacijos Lietuvoje kviečiamos 
svarstyti ir priiminėti nepasitikėjimo 
LDDP rezoliucijas, ruoštis referendumui 
dėl ankstesnių Seimo rinkimų. 
Pareiškime nurodoma, kad šie rinkimai 
būtinai turėtų įvykti prieš Rusijos 
prezidento rinkimus, kurie gali baigtis 
reakciniųjėgų laimėjimu. Šioms mintims 
pritarta ir vasario 19 d. įvykusioje 
TS(LK) konferencijoje.

Nuo balandžio 1 dienos Lietuvoje 
turėtų pradėti veikti pridėtinės vertės 
įstatymas, Pagal šį įstatymą, 
importuojamos į Lietuvą žaliavos ir 
technologijos bus apmokestintos 18% 
mokesčiu. Įstatymas patvirtintas Seime 
praėjusių metų gruodžio mėnesį. Tačiau 
tik dabar dėl jo kilo diskusijos, nes viešai 
apiejį paskelbta nebuvo. Dėl šio įstatymo 
nepatenkinti didžiųjų gamyklų vadovai. 
Pabrangus žaliavoms ir energijos

šaltiniams bei kurui, gamyklos pritruks 
apyvartinių lėšų, kurių ir taip trūksta. 
Pasak verslininkų, visų

vartojamų, prekiųkainosturėtųpabrangti 
apie 20%, taigi sumažės realizavimas. 
Valdininkai, ginantys šį įstatymą, teigia, 
kad kainos pakils tik 4 - 6%. Prezidentas 
A. Brazauskas teigia, kad eiliniai 
vartotojai šio mokesčio atsiradimo 
nepajus. Vilniaus darbo biržos 
direktorius tvirtina, kad sumažėjus 
gamybai, bedarbių skaičius išaugs 
daugiau kaip 4 kartus. Buvęs ministras 
pirmininkas, Pramonininkų federacijos 
prezidentas B. Lubys pareiškė, kad, 
įsigalėjus pridėtinės vertės mokesčiui, 
žmonių gyvenimas pablogės trečdaliu. 
Ministras pirmininkas A. Šleževičius p. 
Lubio teiginį pavadino pesimistiniu,, 
nerealiu ir nepagrįstu konkrečiais 
skaičiais. Premjeras sutinka, kad kainos 
kils, tačiau Vyriausybė ketina jas 
kompensuoti, sumažindama gyventojų 
pajamų mokestį, didindama biudžetinių 
įstaigų darbuotojų atlyginimus bei 
pensijas. Pasak pramonės ir prekybos 
ministro, Vyriausybė jau ruošia 
poįstatyminius aktus, kurie turėtų 
sušvelninti pridėtinės vertės mokesčio 
pasekmes- neapmokestinti energetikos 
žaliavų, atidėti mokesčio mokėjimą už 
kitas žaliavas, iki 1995 m. sausio 1 dienos 
neapmokestinti gyventojams tiekiamų 
dujų, vandens, elektros bei šiluminės 
energijos.

Lietuvos Centrinės privatizacijos 
komisijos nariai padavė savo 
atsistatydinimo pareiškimus prezidentui 
A. Brazauskui. Kalbėdamas per Lietuvos 
televiziją, CPK pirmininkas ekonomikos 
ministras Julius Veselka paaiškino, kad 
atsistatydinimo priežastis yra neigiamas 
komisijos darbo įvertinimas Lietuvos 
prezidento metiniame pranešime Seimui 
vasario 10 d. J. Veselkos nuomone, 
prezidentas matyt neturėjo pakankamai 
objektyvios informacijos apie CPK veiklą 
ir, užuot paprašęs komisijos narių 
pasiaiškinti, nutarė suversti jiems visą 
kaltę dėl trūkumų vykdant privatizaciją.

Kai kuriuos privatizacijos klausimus 
palietė ir kovo 2 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje TS(LK) valdybos 
pirmininkas G. Vagnorius. Jis pasisakė 
prieš valstybinių įmonių „perrašymą“ į 
akcines bendroves aplenkiant 
privatizavimo tarnybas. Seimo narys 
pasakė, kad tokiu būdu parduodamas 
vyriausybinio viešbučio „Draugystė“ 20% 
akcijų paketas, nesiūlant jų parduoti
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TRUMPAI 
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I
| ♦ Rusija drastiškai pristabdė dujų 
I tiekimą Ukrainai ir Gudijai, šioms 
I neįstengiant padengti susidariusių
• skolų. Vakarų Europos valstybės 
1 būkštauja, kad ir joms gali sutrikti
* gamtinių dujų pristatymas, nes dujų 
Į vamzdžiai eina per Ukrainos teritoriją.

I ♦ Po ilgesnių derybų su sukilėlių 
I zapatistųatstovaisMeksikosvyriausybė 
I priėjo susitarimo. Čiabuviams indėnams 
I pažadėta ribota autonomija, demokratinės 
| reformos bei ekonominė pagalba.
I
I ♦ Niujorke (JAV) plaučių vėžiu mirė 68 
I metų amžiaus Graikijos kultūros ministrė 
I Melina Mercouri, buvusi kino artistė, ypač 
I išgarsėjusi filme ,Never on a Sunday“. 
J Melina Mercouri labai daug rūkė.

j ♦ JAV valstybės sekretorius Warren 
I Christopher išvyko į Kiniją išaiškinti 
I Pekino vyriausybei, kad JAV tikrai 
I pritaikys Kinijai prekybos sankcijas, jei 
I nesiliaus žmogaus teisių pažeidimai 
I Tibete ir pačioje Kinijoje. Pakeliui 
I Christopher buvo sustojęs Australijoje. • 
j ♦, Kovo 2 d. Adelaidėje N.C.A. 

I (Valstybinės kovos su nusikaltimais 

viešai. Panašiai numatoma perleisti ir 
valstybines įmones „Nafta“, „Lietuvos 
dujos“, „Naftotiekis“ ir netgi Ignalinos 
atominę elektrinę. Asmenys, įsigiję šį 
20% akcijų paketą, gali išvalstybinti ir 
likusią turto dalį, kadangi įstatymai tai
leidžia, — kalbėjo Seimo narys. Neveltuį bankų biržoje Lietuvos bankai faktiška 
liaudyje privatizaciją pradėta vadinti nustojo prekiauti valiuta. Pasak birža 
„prichvatizacija“ (nuo rusiško žodžio direktoriaus, gali būti, kad bankai 
„prichvatit“ - pasigriebti). pasitikėdami vienas kitu, valiuta

♦ Ekonomika
Statistikos duomenimis 1993 metais 

nuolat mažėjo vidinis nacionalinis 
produktas. Pramoninė gamyba šiais 
metais sumažėjo 46%, žemės ūkio - 8%. 
Labiausia sumažėjo mėsos gamyba. 
Tačiau pastebimas ryškus gamybos 
augimas privačiame sektoriuje. Pernai 
trečiame metų ketvirtyje privačiose 
įmonėse dirbo 53,3% visų dirbančių 
žmonių. Žemės ūkio bendrovėse dirbo 
8,5%, ūkininkavo (kartu su šeimos 
nariais ir samdomais asmenimis) 12% 
visų dirbančiųjų. Šių metų sausio 
mėnesį Lietuvos pramonė pardavė 12% 
produkcijos mažiau negu per praėjusių 
metų gruodį. Prekių apyvarta, palyginus 

•su gruodžio mėnesiu, sumažėjo 22%. 
Infliacija sausio mėnesį sudarė 4,8%.

Vasario24d. Šiauliuose įvyko Lietuvos 
biržų asociacijos susirinkimas. 
Asociacijos prezidentas V. Bajoriūnas 
informavo, jog šiais metais pastebimas 
pagyvėjimas biržų asociacijos prekyboje: 
per vieną prekybos dieną vidutiniškai 
sudaroma po 266 sandorius. Palyginus 
su praėjusiais metais per dieną sudaromų 
sandorių vertė padidėjo 100 tūkstančių 
litų. Iš viso pernai sudaryta 11815 
sandorių už 19,5 mln. litų. Vasario 
mėnesį įsibėgėjo prekyba ir beveik 
pusmetįmerdėjusiojevertybiniųpopierių 
biržoje. Vertybinių, popierių pasiūla ir 
paklausa išaugo daugiau kaip iki 3 mln. 
litų, padidėjo sudarytų sandorių suma. 
Ankstesniais mėnesiais paklausa ir 
pasiūla biržoje neviršydavo 100 
tūkstančių litų. Vertybinių popierių 

oraganizacijos) patalpose įvykusio 
sprogimo metu žtivo kriminalinės 
policijos seržantas irpenki asmenys buvo 
sužeisti. Sprogo bomba, paslėpta 
seržantui adresuotamelaiške. Žuvusysis 
tą dieną turėjo liudyti byloje, tiriančioje 
italų mafijos nusikaltimus Australijoje.

♦ Sarajevo apylinkėse daugiau ar 
mažiau laikomasi paliaubų, tačiau 
artilerijos apšaudomi kiti serbų apsupti 
Bosnijos miestai. Serbai sulaikė 
septynias įvairių valstybių 
humanitarinės pagalbos mašinų 
kolonas Bosnijoje - lyg tai dėl 
sunkvežimių daromos žalos keliams, lyg 
tai protestuodami dėl Jungtinių Tautų 
personalo ginklų. Nepadeda ir generolo 
leitenento Rose grasinimaijėga praskinti 
kelią pagalbos mašinoms.

♦ Jungtinių Tautų pajėgų buvusioje 
Jugoslavijoje šefas Jasuši Akaši kreipės 
į JAV ir kitas NATO nares, prašydama; 
papildomų pajėgų, padvigubinan; 
dabartinį Jungtinių Tautų kontingenti 
Bosnijoje(12,000).Jotvirtinimu,tiktokh 
būdu bus galima išlaikyti braškančiu 
paliaubų susitarimus.

♦ „Gulago archipelago“ autorius Nobeli 
premijos laureatas Aleksandra; 
Solženicinas planuoja gegužės menei 
kartu su žmona Natalija grįžti iš JAV 
Rusiją nuolatiniam apsigyjjpnimui.

biržoje numatoma pradėti pardavinė 
privatizuotų įmonių, kuriose likę 
valstybinis kapitalas neviršija 20$ 
neprivatizuotos dalies akcijas už grynu 
pinigus.

Pastarosiomis savaitėmis Lietuvo 

prekiauja tiesiogiai tarpusavyje. Kiti 
priežastis - mažėja valiutos įplaukos į 
Lietuvą, nes vis daugiau Lietuvos firmų 
registruojamos užsienyje ir pinigai 
daugiausia už reeksportą, aplenkto 
Lietuvą.
♦ Kultūra

Lietuvos rašytojų sąjunga išleido 
SalomėjosNėries eilėraščių,rašytų 1941 
-1944 metais, knygą „Prie didelio kelio“. 
Knygoje nėra nežinomų eilėraščių, tačiau 
spausdinamos autentiškosjųredakcijos, 
kuriose nėra vėliauį eilėraščius įspaustų 
sovietiškumo ženklų. Reikia manyti, kad 
šios rinktinės pasirodymas galutinai 
išsklaidys ilgai Lietuvoje sklandžiusį 
mitą, kad S. Nėris yra palikusi du tomus 
neišleistų eilėraščių „nepriklausomai 
Lietuvai“.

Vasario 20 dieną pirmąjį koncertą 
surengė naujas orkestras - Lietuvos 
kompozitorių sąjungos kamerinis. 
Orkestro artistai-Valstybinio simfoninio 
orkestro styginių grupės muzikantai ir 
Muzikos akademijosstudentai. Orkestro 
vadovas - žinomas Lietuvos muzikas, 
Vilniaus kvarteto narys, prityręs 
mokytojas Donatas Katkus. Jis mano, 
kad orkestrui nereikės su niekuo 
konkuruoti, nes yra dar neužimtų 
^nišų“. D. Katkus svajoja, kad Lietuvos 
kompozitorių opusus grotų, pavyzdžiui, 
kaip Beethoven’ą, kuriam žmonės 
paaukoja visą savo gyvenimą. Pirmojo 
koncerto programoje skambėjo senųjų 
kompozitorių kūriniai bei šiuolaikinio 
lietuvių autoriaus Osvaldo Balakausko

Nukelta į 3 psl.
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VASARIO 16 minėjimas Geelonge
Tai didelė ir brangi mums diena, 

lietuves valstybinė diena, kartu ir pelenų 
fiena, gavėnios pradžia. Kiekvienųmetų 

5 VASARIO 16 mums primena prieš 76 
metus Vilniuje surašytą Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo aktą ir 
sukelia pagarbą visiems mūsų tautos 
kovotojams, kurie savo kraujo aukomis 
sutrupino vergijos pančius, leisdami 
lietuvių tautai vėl įsijungti į laisvų 
valstybių šeimą.

Šią šventę paminėjome vasario 20 d. 
iškilmingomis pamaldomis šv. Jono 
bažnyčioje. Jas atnašavo kun. dr. Pr. 
Dauknys, skaitinius skaitė A. Obeliūnas, 
tikinčiųjų maldą V. Stuikevičius, aukas 
atnešė S. Karpalavičienė su dukra St. 
Lipšiene.

Po pamaldų susirinkome į Lietuvių 
bendruomenės namus - ten vyko 
tolimesnė programa. Iškilmingą 
minėjimą atidarė bendruomenės pirm, 

r 0. Schrederis. Tylos minute pagerbėme 
Į mirusius. Paskaitą skaitė R. Skerienė, 
Į kuri trumpai supažindino susirinkusius 
į su šios šventės reikšme mūsų tautai ir 
I kokią vietą ji užima mūsų širdy.
[ C. Vaicekauskienė perskaitė iš poezijos 

i rinkinio „TerraAustralis“ poetės Marijos 
Malakūnienės eilėraštį „Yra šalis“. 
Geelongo choras „Viltis“, vadovaujamas 
Gr. Pranauskienės, padainavo 4 dainas: 
„Lietuviais esame mes gimę“ (žodžiai 
Zauerveno, muz.. št. Šimkaus), „Laisvės 
varpas“ (A.Vanagaičio), „Lietuva“ (M.

' Kymanto),solopartijąatlikoSt.Lipšienė, 
ir „Brangiausios spalvos“ (muz. ir žodžiai

VASARIO 16 MINĖJIMAS PIKIUI
(jame dalyvavo net Australijos ambasadorius Lietuvai)

Pertho lietuvių bendruomenės valdyba 
minėjimą ruošė vasario 20 d. Minėjimas 
pradėtas bažnyčioje. Lietuvos trispalvę 
prie gražiai gėlėmis papuošto altoriaus 
įnešė B. Steckis, kuris ją pastatė prie 
Australijos ir Tauro klubo vėliavų. 

/Bažnyčion susirinko žymiai daugiau 
tautiečių negu kad eiliniame 
sekmadieny. Mišias laikė mūsų kunigas 
dr. Alfonsas Savickis.
Jis susirinkusius pasveikino 

Nepriklausomybės šventės proga, o 
.pamoksle kalbėjo apie laisvę, susijusią 
su nepriklausomybe. Sakė, kad žmogus 
ne visada teisingai naudoja savo laisvę,

LIETUVOS...
Atkelta iš 2 psl.

muzika. Naujojo orkestro vadovas taip 
pat sako, kad „talentingiems žmonėms 
šiandien Lietuvoje fantastiškos 
galimybės, o kas nori lengvo gyvenimo, 
maudytis šlovės spinduliuose (vos 
truputėlį padirbėjus) - trimituoja, esą 
kažkas dabar žlugę“.

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
elektroniniupaštugautomis savaitraščio 
Amžius“ ir Laimos Statulevičienės 

('savaitės apžvalgomis, o taip pat per 
elektroninį sienlaikraštį BALT-L 
platinamais informaciniais biuleteniais.

f Spaudai parengė Saulius Varnas
1994 m. kovo 6 d.

Paskaitą skaito R. Skerienė.
Nuotrauka J. Manikausko.

Kęst. Vasiliausko).
Programoje dalyvavo ir mokyklinio 

amžiaus vaikų šokėjų grupė „Gegutė“, 
kuri pašoko 3 naujus šokius. Jaunimas 
šoko su malonumu, o žiūrovai jiems 
energingai plojo. Minėjimą užbaigėme 
Tautos Himnu.

Virtuvėje šeimininkavo choro „Viltis“ 
choristės: A. Scano, St. Lipšienė, O. 
Gvildienė, G. Valaitienė, ojoms talkino 
kitos choristės. Buvo daug darbo, nes 
minėjime dalyvavo nemažai tautiečių. 
Kaip pasakojo dabartinė choro „Viltis“ 
kasininkė N. Bratanavičiūtė - Wolf, kasa 
pasipildė daugiau kaip 300 dolerių, tai 
pajamos gautos už pietus. Pinigai 
skiriami choristams vykstantiems šiais 
metais į Dainų šventę Lietuvoje.

lt Skerienė

ne visada gerbia savo artimą. Laisvė 
reikalauja atsakomybės jausmo. Nors 
mūsų gretos čia mažėja, bet tegul 
nepasensta mūsų rūpestis dėl tėvynės 
laisvės, kad ten klestėtų taika ir gerovė, 
kad laisvė būtų gėriui panaudota.

Pamokslą baigė perskaitydamas 
popiežiaus maldą, sakytą Šiluvos 
šventovėje lankymosi Lietuvoje metu.

Po mišių vykome į Lietuvių namus. 
Susirinko beveik 70 asmenų, kurių tarpe 
buvo ir Australijos ambasadorius 
Lietuvai p. John Burgess su ponia, taip 
pat ponia M. Noonan ir p-lė M. Vico.

Pavalgius pietus, valdybos sekretorė 
pristatė bendruomenei aukštus svečius 
ir paprašė B. Steckį pradėti minėjimą. 
Jis kalbėjo apie Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo reikšmę, sakė, kad laisvė 
nebuvo pirkta už pinigus, bet iškovota 
didelėm pasišventėlių pastangom, 
krauju ir gyvybe. Vienas tų kovotojų, 
savanoris A. Klimaitis yra su mumis 
šioje salėje, pasakė prelegentas. Jis 
paprašė susirinkusius atsistoti ir tylos 
minute pagerbti žuvusius už tėvynėslaisvę. 
Po pagerbimo giedojom Tautos Himną.

Po to kalbą pasakė Australijos 
ambasadoriaus Lietuvai p. John Burgess. 
Jis padėkojo už pakvietimą dalyvauti 
minėjime ir stebėjosi, kad į minėjimą 
susirinko tiek daug žmonių, pasidalijo 
prisiminimais apie tai kaip jis tapo 
ambasadorium Lietuvai 1991 metams 
baigiantis. Nuolatinė ambasados būstinė 
yra Kopenhagoje. Pertho lietuvių svečias 
taip pat yra Australijos ambasadorius 
Danijai, Latvijai ir Islandijai.

» --- ... . .==^

Mieli „Mūsų pastogės“ skaitytojai

p. p. ’Margaret ir Praiįas Mikalauskai 
švęsdami 45-erių metų vedybinio gyvenimo sukaktį, 

„Mūsų pastogei“ paaukojo $1,000.00.

Mieliems rėmėjams tariame labai nuoširdų ačiū 
ir gražaus jubiliejaus proga linkime daug džiaugsmo, 

laimės ir geros sveikatos.

ALB Spaudos sąjunga 
„Mūsų pastogės“ redakcija

v--------- ■ -D
(f \

PADERA
Mielam Sydnėjaus lietuvių klubo nariui 

p. Stap 'Radzevičiui, 
paaukojusiam klubo reikalams $ 1000, 

nuoširdžiai dėkojame.
Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

Lietuvoje p. Burgess buvo 8 kartus. 
Paprastai jis gauna iš Australijos 
federalinės valdžios nurodymus, kokie 
dalykai Lietuvoje jai rūpi. Tų rūpimų 
dalykų sąrašą jis siunčia Lietuvos 
valdžiai ir nuvykęs ten visada būna 
maloniai aprūpintas. Lietuvojejislankosi 
kas tris mėnesius, kad turėtų pilną 
vaizdą, kas ten vyksta, o savo įspūdžius 
siunčia Australijos užsienio reikalų 
ministerijai, nes spaudoje anglų kalba 
apie Lietuvą labai mažai terašoma. 
Australijos ambasadoriaus įspūdžiai iš 
Lietuvos - optimistiški. Jis mano, kad 
daug jau pasiekta: yra konstitucija, 
ramus perdavimas valdžios ir jos 
pastovumas. Ekonominėje pusėje - 
pastovi piniginė sistema, stabdoma 
infliacija. Nors aišku, kad vis dar yra 
'daug problemų ir žmonėms Lietuvoje 
labiausiai rūpi dar nepadaryti dalykai. 
Vis dėlto yra daug pasiekta ir to 
nereikia užmiršti.

Kas vyksta Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje australams labai rūpi. 
Kalbėdamas apie Baltijos šalię, 
ambasadorius panaudojo metaforą apie 
kanarėlę kasykloje, kur ji naudojama 
oro grynumui nustatyti. Jei Lietuvai ir 
kitoms dviem Pabaltijo respublikom 
pasidarytų sunku kvėpuoti, tai būtų 
ženklas, kad ir visiems bus blogai.

Ambasadorius Burgess pranešė, kad 
gal būt liepos mėnesį Lietuvą ir kitas dvi 
Baltijos valstybes aplankys Australijos 
užsienio reikalų ministras Evans. Taip 
pat sužinojome, kad birželio ar liepos 
mėnesį Australijoje viešės Lietuvos 
Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas. 
Lietuvą, Latviją ir Estiją taip pat lankys 
Australijos parlamentarų delegacija, 
vadovaujama spykerio p. Martin.

Ambasadorius Burgess taip patkalbėjo 
apie vizų lietuviams, norintiems atvykti 
į Australiją, reikalus. Jam patiktų, kad 
vizos būtų išsiimamos Kopenhagoje, bet 
jas galima gauti ir bet kurioje kitoje 
Australijos ambasadoje.

Garbingas svečias savo kalboje palietė 
ir pilietybės bei jos atstatymo galimybės 
klausimus.

Apie Australijos ir Lietuvos tarpusavio 
prekybą pasakyta, kad kol kas ji eina 
Australijos naudai apie pusę milijono 
dolerių. Kauno vilnonių audinių fabrikas 

„Drobė“, modemiška ir gerai tvarkoma 
įmonė, perka iš Australijos vilną, o1 
Lietuva Australijai parduoda baldus.

Baigdamas ambasadorius pasakė, kad 
Australijos valdžia turi pagalbos 
užsieniui programą APTE A (Australian 
Program for Training Eurasia = 
Australijos apmokymo programa 
Eurazijai), šios programos apimtyje 
Melburne rengiami 8 mėnesių kursai 
vidutinio rango biznieriams, kurie čia 
mokomi anglų kalbos, naudotis 
kompiuteriais, taip pat semiasi darbo 
patyrimo australų bendrovėse. Ir pats 
Ambasadorius savo žinioje turi lėšų, 
kurias jis gali savo nuožiūra skirti 
žmonėms, norintiems Australijoje 
studijuoti ekonomiką ar verslą. Lietuviai, 
pasirodo, mažiau domisi šiomis 
galimybėmis negu latviai.

Užklaustas dėl dvigubų pasų turėjimo 
ir pensijų, ambasadorius atsakė, kad 
Latvija pasų ir pilietybės klausimą 
išsprendė. gerai, tačiau Lietuvoje 
reikalaujama pareiškimo pasui gauti, o 
dabartiniai Australijos įstatymai (tiesa, 
jie yra peržiūrimi) sako, kad Australijos 
pilietis, darantis žygius kitos valstybės 
pasui (ir pilietybei) įsigyti, gali netekti 
Australijos pilietybės. Plačiau apie tai 
galėtų painformuoti imigracijos 
departamentas. Dėl pensijų, ambasadoriaus 
nuomone, dviguba pilietybė sunkumų 
neturėtų sudaryti.

Padėkos žodį aukštam svečiui tarė 
Pertho lietuvių apylinkės valdybos 
pirmininkas kun. A. Savickis. Jis 
papasakojo, kad dar pirmadienį 
ambasadorius Burgess buvo Norvegijoje 
ir tik laimingu sutapimu pavyko jį į 
Vasario 16 minėjimą pasikviesti. 
Pirmininkas išreiškė visų susirinkusiųjų 
džiaugsmą savo tarpe turėti 
ambasadorių ir ponią Burgess, padėkojo 
už jo pareikštą optimizmą dėl Lietuvos 
ateities ir už jai teikiamą paramą. Kun. 
dr. Savickis papasakojo, kad ir dvi prie 
jų stalo sėdinčios viešnios yra daug 
nusipelniusios lietuvių bendruomenei 
labdaros siuntimu į tolimąją Lietuvą. P- 
lė Vico surinko daug rūbų bei didžiulius 
kiekius medikamentų, kuriuos paaukojo 
gydytojai ir vaistinės, o p. Noonan daug 
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VASARIO 16 MINĖJIMAS PERTHE

Iš KGB archyvų

„VANAGO“ U1141A1VS
Atkelta iš 3 psi.

prisidėjo prie siuntos organizacinio 
darbo. Ambasadoriui ir garbingosioms 
viešnioms pirmininkas įteikė Lietuvoje 
pagamintus atminimo medalius su 
bumerango motyvu, ir išreiškė viltį, kad 
jų geri darbai Lietuvai su kaupu grįš.

Ambasadoriui po oficialiosios dalies 
išeinant iš salės, mes jį pagerbėme 
atsistojimu ir garsiu plojimu.

Po to mus dar valandą linksmino

KAZIUKO MUGĖ SYDNĖJUJU
Kovo 5 d. Sydnėjuje buvo atšvęsta šv. 

Kazimiero šventė. Pamaldose dalyvavo 
nemažas skaičius tikinčiųjų. Šv. 
Kazimieras Lietuvos jaunimo globėjas - 
šventąjį nuoširdžiai pagerbė mūsų 
skautiškas jaunimas malda ir darbu. 
Pamaldose, kurias atlaikė kun. P. 
Martūzas, skautai dalyvavo 
organizuotai, su uniformomis.

Po pamaldų jaunosios skautės 
gretimoje salėje vaišino svečius 
karštomis dešrelėmis ir pyragaičiais. 
Gėrimų barą aptarnavo sportininkai. Jie 
pardavinėjoir knygas,dovanotas Viktoro 
Šliterio.

Nemažai knygų pardavė ir 
organizatoriai, Katalikų kultūros 
draugija. Savo gražius medžio drožinius 
ir meniškai išdekoruotas lėkštes buvo 
išstatęs Edvardas Lašaitis bei kitus 
ornamentus - Julė Lašaitienė. Šioje 
šeimoje netrūksta talentų. Tautinėmis 
lėlėmis prekiavo dr. Nita Wallis,

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Serb redaktoriau,

Man labai nusibodo skaityti Lietuvos 
spaudoje užsieniečių vardus ir pavardes 
„perdirbtus“ juos sulietuvinant. Parašiau 
straipsnelį į „Lietuvos rytą“. Atsiprašė ir 
pasiteisino, kad nenorėtų man sudaryti 
nemalonumų, todėl ir straipsnelio apie 
svetimtaučių vardų ir pavardžių 
transkripciją nespausdins. Sugrąžino ir 
originalą.

Tada parašiau „Literatūros ir meno“ 
redaktoriui kelias pastabas šiuo 
klausimu. Man tikrai nelogiška, kad 
moterų vardai ir pavardės nėra

I
Apie tikrą ir tariamą kalbininkų nuostatą i

„Literatūros ir meno“ rugpjūčio 28 d. 
numeryje išspausdinta p. Isoldes L 
Poželaitės - Davis pastabą dėl 
užsieniečių pavardžių perdirbinėjimo 
redakcija palydėjo savo prierašu, 
kuriame tokią praktiką skelbia esant 
„kalbininkų siūloma nuostata“. Tai 
netiesa. Lietuvių kalbininkai kelis 
dešimtmečius atkakliai priešinosi 
Genriko Zimano ir kitų sovietinės 
spaudos tvarkytojų išplatintam 
užsieniečių pavardžių rašymui pagal 
apytikrį tarimą. Lietuvių kalbos 
komisijos 1984 m. nutarime Nr, 10 ir 
Lietuvių kalbos instituto 1993 m. 
leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba“ (p.81) aiškiai pasakyta, kad 

jaunieji muzikantai, mokiniai iš tos I 
mokyklos, kurią lankė ir Vytenis • 
Radzivanas. Tarp muzikantų buvo ir p. * 
Zablockienės anūkė Rachel. Vadovavo j 
br. Collier, kurio prašomi ir mes | 
prisidėjome prie vienos dainos.

Laikas bėgo greitai. Po dainų-loterija, | 
kavutė, o dar po to - salės šlavimas... ir į 
- sudiev iki sekančio karto. |

A. Čižeika I 
(sutrumpinta iš „Žinučių“) I

I

audiniais Martina Reisgienė, 
metalinėmis žvakidėmis Arvydas 
Rupšys, metalo apdirbimo meno išmokęs 
Lietuvoje. Ko r.

I 
I 
I 
I
I 
I

padovanoti ir Cardiotracer aparatą,  jeigu

GRAŽI DOVANA
Per dr. Benių Vingilį iš jo pažįstamų j 

kardiologų dr. Neil ir Dudley Jacobs iš | 
Edgecliff, gauti du elektrokardiografijos į 
aparatai Lietuvos ligoninėms. Nors į 
aparatai ne nauji, bet geri ir juos | 
patikrinus bus galima pasiųsti dovanų | 
Lietuvos ligoninėms. I

Dr.DudleyJacobspažadėjogreitulaiku Į

norėtume jį pasiųsti į Lietuvą.
Mūsų rėmėjams daktarams Dudley ir ( 

Neil Jacobs nuoširdus ačiū.

Antanas Kramilius 
Parama Lietuvai organizatorius

Sydney į 

transkribuojami pagal kažkokį apytikrį * 
jų tarimą lietuviškai, o vyrų atvirkščiai Į 
- net labai sužalojami. Duosiu pavyzdį: j 
rašytojos Simone de Beauvoir vardas ir 
pavardė „nesulietuvinti“, tuo tarpu jos į 
gyvenimo draugo, filosofo Jean - Paul į 
Sartre iškraipoma į Žanas Paulas | 
Sartras. Kur logika? |

Norsmanolaiškas „L ir M“ redaktoriui I 
buvo asmeniško pobūdžio, pastabos buvo I 
atspausdintos. Atsiliepimų būta įvairių. I 
Vieną iš jų siunčiu „Mūsų pastogės“ I 
redakcijai. Gal būtų pravartu jį • 
atspausdinti. Tikiuosi, kad mano ' 
bendraminčius nuramins faktas, kad Į 
mūsų kalbininkai, ilgai kovoję prieš G. į 
Zimano ir kitų pastangas sekti sovietiniu | 
spaudos pavyzdžiu, tikrai tokio , 
„sulietuvinimo“ neperša.

Jūsų Isolds I. Pažeisite - Davis |

lotyniškopagrindoalfabetusvartojančių 
kalbų asmenvardžiai gali būti ( 
adaptuojami „populiariuose ir vaikams | 
bei jaunimui skirtuose leidiniuose | 
atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir | 
išsilavinimą“, o kitais atvejais I 
pateikiamos" jų autentiškos formos. I 
Tikrosios kitų kalbų asmenvardžių • 
formos jau grįžo į daugumą knygų bei 
laikraščių, jas teikia Lietuvių kalbos 
draugijos leidinys „Gimtoji kalba“. 
Prireikus pirmą kartą pavartoto 
asmenvardžio apytikris tarimas 
nurodomas skliausteliuose. Žinoma, 
jeigu redakcija laikraštį skiria tam tikro 
amžiaus ir išsilavinimo skaitytojams, ji 
turi teise ir toliau „lietuvinti“ pavardes,

Nuo redakcijos. Suimtas išdaviko 
pagalba 1956m. spalio 12 d. paskutinysis 
partizanų vadas Adolfas Ramanauskas 
„Vanagas“ buvo „aktyviai tardytas“ 
(NKGB terminas kankinimui) ir to 
pasėkoje jau netoli mirties. Atrodo, jog 
buvo įsakymas jį išlaikyti gyvą 
tolimesniems tardymams, todėl jis buvo 
nugabentas į NKGB kliniką. Iš to meto 
yra išlikęs NKGB gydytojų aktas, 
kuriame aprašomos žaizdos, prabėgomis 
priskiriant jas „savęs sužalojimui“. Šiek 
tiek apgydytas jis vėl buvo tardomas. 
Pagal NKGB dokumentus, jis buvo 
sušaudytas (?) 1957 m. lapkričio 29 d., t. 
y., daugiau kaip vienerius metus po 
suėmimo.

Su „Vanagu“ kartu buvo suimta ir 
atskirai tardytai jo žmonaBirutė 
Mažeikaitė - Ramanauskienė. Vėliau 
buvo „sulaikyta“ ir kelerių metų dukrelė, 
iki tol slėpta bunkeryje.

NKGB gydytojų aktą perspausdiname 
iš Laisvės kovų archyvo Nr. 9, kuriame 
apie „Vanago“ likimą yra ir daugiau do
kumentų.

Visiškai slaptai

AKTAS

1956 m. spalio 15 d. Vilnius

Mes, žemiau pasirašę gydytojų 
komisija, kurios sudėtyje LTSR MVD 
kalėjimo Nr 1 chirurginio skyriaus 
vedėja vyr. Itn. E. A. Lagotskaja, 
chirurgaskonsultantasV. S. Vorobjov,
l. O. sandalies viršininkas pkt. Kuzmin, 
surašėme šį aktą apie tai, kad:

Kalinys Ramanauskas Adolfas, 
Liudviko g. 1918 m. pristatytas į 
kalėjimo Nr 1 chirurginį skyrių 1956
m. spalio 12 d. 16 vai. 30 min. itin 
sunkioje būklėje.

Į klausimus neatsakinėja, be 
sąmonės, periodiški veido, viso kūno 
galūnių raumenų traukuliai.

Pulsas vos juntamas, minkštas, 
kraujo spaudimas 60/40. Ligonis visas 
kruvinas. Lytinių organų srityje 
masyvus raištis, persisunkęs šviežiu 
raudonu krauju, nuėmus raištį 
pastebėti didžiuliai kraujo krešuliai, 
ant mašnos - plati plėštinė žaizda, 
padengta kraujo krešuliais.

Dešinė akis padengta hematoma ant 
viršutinio voko, t. p. ant voko 
pastebėtos 6 durtinės žaizdos, pagal 
diametrą padarytos plonu laidu ar 
vinimi, siekiančios akį; daugybė 
mėlynių pilvo srityje, kairės rankos 
3-o piršto pjautinė žaizda.

Išvedant ligonį iš šoko, skubiai 
perpiltas kraujas 400,0, gliukozė 40% 
- 40, morfijus, vaistai širdžiai.

Po šių priemonių pakilo kraujo 
spaudimas iki 120/80, pulsas tapo 
patenkinamas, sąmonė vis dar neaiški. 
Ligonis nugabentas į operacinę.

rašyti Gėtė, Bize, Židas (užuot rašiusi 
Goethe, Bizet, Gide), tik kalbininkai čia 
niekuo dėti. Keistas dalykas tokią 
praktiką vadinti konservatyvia, lyg visi 
būtų pamiršę Nepriklausomos Lietuvos 
tarpukario dešimtmečių tradiciją, kurią 
okupacijos laikotarpiu išlaikė išeivių 
spauda. Apskritai norėtųsi palinkėti, kad

A.Ramanausko šeima

Ant lytinių organų pastebta: 
dešinėje mašnos pusėje didelė plėšinė 
žaizda ir kairėje pusėje žaizda, nra 
abiejų kiaušinėlių,sėklidžių kanalėių.

Padaryta chirurginė operaija 
pašalinant negyvus audinus, 
sustabdytas kraujoplūdis. Manos 
žaizdos užsiūtos ketguto siūlais.

Operacijos metu komplikaijų 
nebuvo. Po operacijos sąmonė iko 
neaiški, nors operacijos metu ligciis 
reagavo į skausmą. Sąmonę atgvo 
1956 m. spalio 13 d. Pastaruoju mtu 
pravedamas gydymas: antibiotiai, 
vaistai širdžiai, perrišimai.

Ligonį konsultavo spec, gydytas 
okulistas, nes pas kalinį Ramanaiką 
daug durtinių žaizdų ant dešinjo 
voko ir akies, galimas dešinės ales 
nervo pažeidimas. Kraujo išsiliejias 
į akį. Paskirtas gydymas. Pooperacis 
periodas normalus, be komplikacų, 
nors laiko praėjo dar labai maai. 
Ligonis taisosi.

Pooperacinė diagnozė: Traumais 
šokas. Plačios mašnos žaizdos - nra 
mašnos turinio. Aštrus kraųjoplūis. 
Durtinės žaizdos ant dešinės ales. 
Savęs sužalojimas.

Tardymas galimas (sėkmiųai 
gydant) po 2 - 3 savaičių.

MVD kalėjimo Nr 1 skyriaus veja 
vyr. Itn. Lagotskaja

Chirurgas konsultantas Vorobjoas
MVD kalėjimo Nr 1 sandaies 

viršininkas kpt. Kuzmin

Pažodinis vertimas iš rusų k. S.: 
LVYRA. -Op.b.f. -B.6656.-T.I - 
L.369-370.

greičiau baigtųsi tas „tam tilras 
pereinamasis laikas“, kai laikrašiai 
stengėsi net rašyboje sekti rusų kabos 
pavyzdžiu, o nuo kiekvienos skirtingos 
nuomonės arkritiškospastabosapsidrausti 
anoniminiais redakcijos prierašais.

Vytautas Ambrazas
(„Literatūra ir menas“, 1993.IX.4)

į „Mūsų Pastogė“ Nr. 1019943.14. psl.4
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
ŽMOGUS, KURIS MAŽAI KALBĖJO

Kalėdų atostogų proga lankantis 
Sunbury, Vic., pas kraštietį kupiškėną 
Joną Vizbarą teko pirmą kartą pamatyti 
Kazimiero Šaulio paruoštą pirmą tomą 
knygos „JUODŽIŪNŲ TARMĖ: 
Tyrimas. Šaknys ir galūnės“.

Rytų aukštaičiai

1 - panevėžiškiai, 2 - širvintiškiai, 3 - anykštėnai, 4 - kupiškėnai, 
5 - uteniškiai, 6 - vilniškiai, 7 - Šiaurės ir pietų panevėžiškių riba, 
8 - linija, skirianti pietinj anykštėnų kampa, turint) širvintiškių 
ypatybių, 9 - kirčio sąlyginio atitraukimo izofona, 10 - kirčio inten
syvesnio sąlyginio atitraukimo izofona, 11 - kirčio visuotinio atitrau
kimo izofona (Iš Z.Zinkevičiaus LKD, 1978, 50 psl.)

Autorių būčiau galėjęs pažinti, nes jis 
kilęs iš mano tėviškės apylinkių, kur 
Gaigaliuose ir Šimonyse buvo pradžios 
mokyklos vedėju, bet kai mažas išvykau 
į Biržų kraštą, tai tos laimės neteko ir 
nebeteks - Kazimieras Šaulys, 
baigdamas 86 amžiaus metus mirė 
1993.X11.16 Adelaidėje. Kazimieras - 
kaip pasakoja jį pažinusiėji - buvęs 
mažakalbis, paslaptingas ir savyje 
užsidaręs... „Adelaidėj jis pašventė bent 
25 metus, rašydamas apie Kupiškio - 
Juodžiūnų tarmę. Pirmasis šio darbo 
tomas jau senokai užbaigtas ir dabar yra 
Vilniaus universitete. Buvo ruošiamas 
ir antras tomas, bet jis liko neužbaigtas. 
Visa gausi medžiaga bus persiųsta 
Vilniaus universitetui“ - rašo Adelaidės 
„Šventadienio balsas“ (1994.1.9).

Knygos įvade autorius supažindina su 
Juodžiūnais:

Mas negirdasma, mas nėregėsma motutas dusaujunt. 471(O/i. Kai mas 

buvom abu jauni, buvom Vilniui, buvom Kauni 459i .Aikit, sprinkit, 

svoteliai, jir mas padasma, nors pagaikščio galaliu jir mas pastū- 
masma 4384,6. Kai mas par motūty valužei augom, lelijų daržely rūta- 

las sėjom 334/o • 0 kur mas keliausma? 398i . Až musu procy ir dor- 

bus davanos jus didžius skorbus 411,3 . 8usi ponia musu, mum pyrogo 
duosi 391zs. Kai mas pataksm'a žmonių martalam, raiks mum, sesiuta- 

las, budriomis būti 434 m .

Tekstų pavyzdys iš knygos 358 psl. 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 10 1994.3.14. psl.5__________ ____________________

„Juodžiūnai yra 17 km į pietus nuo 
Kupiškio,priepietinėskupiškėnųtarmės 
ribos - didelės Šimonių girios, tarp 
Pelyšiųir Šimonių. Šimonys, Juodžiūnai 
ir Pelyšiai apsupti Girios, Butkūnų 
girelės ir Pelysiu Trako, tik šiaurėj

Dapšiai matyti.
1862 m. kaime buvo 17 valakininkų 

(po 26 ha) ir bent dešimt šeimų, turinčių 
po 1 ha Uogšilyje ir Šeriuoklėje. Kaimas 
ėjo baudžiavą karališkam Pienionių 
dvarui, už Anykščių, 25 km.

Juodžiūnuose ir aplink žmonės buvo 
lietuviai katalikai. Po 1700 m. 
krikštydavęs ir melsdavos Šimonių 
koplyčioj, anksčiau - Kupiškyje. 
Valsčiaus įstaiga po 1870 m. buvo 
Šimonyse, prieš tai - Puponių dvarelyje, 
8 km į šiaurę, tarp kupiškėnų.

Trys km į šiaurę nuo Šimonių buvo 
Butkūnų bajorų kaimas su 15 lenkiškai 
kalbančių šeimų, 3 km į rytus - 
Lanauskai su 4 šeimomis (1870m.) ir 
artimiausias dvaras, Adominės, 11 km, 
lietuvio rankose gal nuo 1870 m.

Šimonių parapija yra dalis senosios 
Kupiškio parapijos. Nei Šimonyse, nei 

kituose parapijos kaimuose(ne akolicose) 
nebuvo šeimos, kalbančios kitaip, kaip 
lietuviškai (Šimonyse buvo bent dešimt 
šeimų žydų). Šimonių parapijoje 1940 
m. buvo 3302 katalikai.

Kaimo tarmę išlaiko gryną tie, kurie 
visą savo amžių pragyvena kaime - vyrai 
ir užkurinės. Visos Juodžiūnų moterys 
(be vienos) buvo atatekėjusios iš kitų 
kaimų, penkios iš kitų tarmių. Jos ir 
pasenusios tebekalbėjo savo tarme. Visi 
trys užkuriai buvo kupiškėnai.

Mano senelis buvo užaugęs 
Juodžiūnuose. Mano tė/velio motina 
buvo iš Raukštonių, o pamotė iš 
Bugailiškių (kalbėjo svėdesiniškai). 
Mano motutė buvo iš Kikonių (abu jos 
tėvai - kupiškėnai). Aš augau, kai mano 
kikonietė bobutė gyveno par mum. 
Artimiausio vaikystės draugo tėvas ir 
motina buvo užaugę Juodžiūnuos, kito 
motina buvo iš Juodpėnų, kur kalba 
kupiškėniškai.

Mano tarmė yra mano tėvo ir motinos, 
mano vaikystės draugų tarmė - 
Vireliūno užrašyta kupiškėnų dainų 
tarmė. Taip kalbėjau iki dešimtų metelių. 
Nuo 1917 m. progimnazijoj teko kitaip 
kalbėt. Gerai lietuviškai iki šiol 
neišmokau, stebiuos, kad savo tarmės 
dar neažmiršau. Motutės būta geros 
mokytojos.“

(Kalba netaisyta)

* * *
Atrodo, kad mūsų, Australijos lietu

vių, bendruomenė yra tikrai mažytė, 
viską vieni apie kitus žinome. Bet, va, 
apie tokį didžiulį, kultūrinį darbą 
sužinojome(bent jau mūsų dauguma) 
tik autoriui mirus. O jeigu apie tai 
būtų žinota anksčiau - ar nebūtų at
siradę talkos, juk darbas buvo daro
mas milžiniškas?...

Taip ir pagalvoji - kiek dar tokių 
tylių, ramių žmonių mūsų tarpe dirba 
ne tik sau, bet ir platesniam tikslui, 
nukreiptam į Lietuvą. Žinoma, nebeat- 
siras tokių, kurie užbaigtų „Juodžiūnų 
tarmę“, bet nemažai tyliųjų darbuo
tojų kaupia įvairius rinkinius, kad jie 
pasiektų tėvynę. Garbė jiems!

Keista paslaptinga 
baliono kelione

Mūsų vidurinėje mokykloje, kuri jau 
greitai taps gimnazija, trečius metus 
vyksta rašinio konkursas anglų kalba. 
Šįmet jame dalyvavo 38 Šiaulių miesto ir 
rajononesustiprintųmokyklų abiturientai.

Vaidotas Kazlauskas iš 15-os vidurinės 
mokyklos rašė apie „Svečią iš Kosmoso“ 
ir laimėjo II vietą. O Ieva Paskaitė (J. 
Janonio vidurinė mokykla), užėmusi I 
vietą, pasirinko temą „Baliono kelionė“. 
Rodos, ką čia įdomaus ir galėtum 
pasakyti apie tą balionėlį. Ogi daug, tik 
truputį reikia fantazijos, sugebėti 
atitrūkti nuo pilkos realybės ir pakilti į 
dangaus žydrynę.

Ir aš pasirinkau šią temą. Nuskrido 
mano rašinio herojus į Ameriką, paskui 
į Prancūziją. Jis norėjo pažiūrėti, kaip 
gyvena žmonės, nepakliuvę į socializmo 
smagratį. Tiesa, aš pasakojau jos, t. y. 
balionytės, nuotykius, nes ką gali žinoti, 
ką mąsto ir kaip suvokia pasaulį 
stiprioji lytis.

Konkurse dalyvavau iš įdomumo, 
norėjaupabandyti,patikrintisavožinias. 
Žinoma tai atpildas ir padėka visiems

LIETUVIŲ 
DIALEKTOLOGI
JOS VEIKALAS 
AUSTRALIJOJE

Prie! kurį laiką mus pasiekė Ii Aus
tralijos lietuviška knyga ,,Juodžiūnų 
tarmė". Tai stambus veikalas, turin
tis per 500 didelio formato pusla
pių. Jame pateikiami Juodžiūnų kaimo, 
esančio 17 km į pietus nuo Kupiš
kio, šnektos fonetiniai duomenys ir 
jų tyrimas. Tai ne išsamus tarmės ap
rašas, bet Jos fonetinių duomenų tam 
tikra sankaupa su išvadomis bei api
bendrinimais, Iš tikrųjų didelio darbo . 
pradžia. Titulinio lapo paantraštėje nu
rodyta: „Tyrimas. I. Šaknys ir galū
nės". Pažymėta, jog autoriaus rank
raštis atšvlestas Adelaidės Pensininkų 
Klubo 1988 m. Tiražas nenurodytas.

Veikalo autorius — Kazimieras Šau
lys, aštuoniasdešimtmetis lietuvis, 
kilęs Iš Juodžiūnų kaimo. Jame gy
veno ir tiriamąja šnekta kalbėjo tik Iki 
10 metų amžiaus. Vėliau buvo Išvežtas 
j Kupiškio progimnaziją (1917 m.) Ir 
tarmiškai kalbėti jam nebetekę. Ste
bina nepaprasta autoriaus kalbinė at
mintis. Tiesiog fenomenaIL Tarmės 
duomenys užrašyti labai tiksliai. Var
tojama mums neįprasta pasaulio fo
netikų sąjungos (JPAj transkripcija. JI 
tiksliai perteikia šnektos garsus. Dar 
vaikystėje likimo atplėštas nuo tarmi
nės aplinkos, vėliau atsidūręs toli nuo 
Lietuvos, K. Šaulys ne tik neužmir
šo savo gimtosios šnektos, bet ją Iš
laikė taip tobulai, jog senatvėje gali 
naudotis kaip tyrimo objektu. Tyri
nėjimą pradėjo jau pensininkas 1968 
m. Stebina savamokslio tyrėjo ne
paprastas kalbinis pastabumas. Vei
kale randame Įžvalgių minčių, vertų 
specialisto dėmesio. Apskritai knygoje 
sukaupta daug faktinių kupiškėnų tar
mės duomenų, gražių kalbos pavyz
džių.

Pagirtinas gimtosios kalbos do
mėjimosi ir tyrimo gyvenant toli nuo 
Lietuvos pavyzdys. Kalbininkai spe
cialistai K. Saulio veikale pastebės 
kalbos Istorijos netikslumų, bet juos 
negali nežavėti autoriaus kaip gim
tosios šnektos tyrėjo entuziazmas, 
analitinis protas, mokslinis Įžval
gumas. Jis gerai susipažinęs ir su 
Lietuvos dlalektologų darbais, ypač 
tais, kuriuose liečiama kupiškėnų 
tarmė. Pateikta daug duomenų iš A. 
Baranausko, K. Būgos, A. Vireliūno, 
R. Gotjo (Gauthlotj, J. Gerulio (G. 
Gerullls) darbų, taip pat šių dienų 
kalbininkų veikalų, kuriuose kalbama 
apie kupiškėnų tarmę.

Mokslinę šio darbo vertę aptars 
fonetikos ir dialektologijos specialis
tai lingvistinėje spaudoje. Čia teno
rima atkreipti kalbos mėgėjų dėmesį 
j gražų ir sektiną K. Saulio pavyzdj.

Prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS
( „Kultūra ir gyvenimas“)

mūsų mokytojams, kurie mums padėjo 
pasiruošti. Juk ne dėl vietų ir 
apdovanojimų einame - varžytis. 
Neslėpsiu, džiugu, kai pasiseka, ypač 
malonu, kai Ievutė tapo nugalėtoja. Ji - 
tokia įdomi ir originali mergaitė.

O šio konkurso fundatorė yra Isolda 
Poželaitė - Davis is Pietų Australijos. Ji 
konkursui kasmet skiria 100 dolerių. 
Ačiū jai už dėmesį ir paramą mūsų 
mokykloms, už norą paskatinti mus bei 
suteiktą galimybę išbandyti savo jėgas.

Kristina Sireikaitė
J. Janonio vidurinės mokyklos 

abiturientė

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

.Mūsų Pastogės46 
prenumeratų.
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^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

Apdovanoti sporto veteranai
Vasario 16 proga Lietuvos prezidentas 

A Brazauskas be visų kitųnusi pelniusių 
Lietuvai žmonių apdovanojo ir tris

burlente, stalo tenisu, krepšiniu ir dabar 
žiemą ir vasarą kiekvieną rytą maudosi 
Neryje, o po Lietuvos >- Latvijos 
ministeriųkrepšiniorungtyniųLatvijoje,

LTOK garbės raštu apdovanotas pasaulio aukštojo pilotažo pirmenybių 
(1993m., JAV) sidabro medalio laimėtojas, LTOK narys lakūnas Jurgis 
Kairys. E. Onaičio nuotrauka.

i ^Armonikos“ svajonė -aplankyti Australiją

Jurgis Janušaitis

garsius Lietuvos sportininkus veteranus. 
Jie yra Stepas Butautas, Helsinkio 
olimpiados sidabro medalininkas už 
krepšinį, Europos čempionas 1947,51 ir 
53 metais, Sov. Sąjungos čempionas 1947 
ir 1951 m. Įvairių Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos rinktinių žaidėjas, treneris, 
pedagogas. Algirdas Šocikas Sov. S-gos 
bokso čempionas 1953 ir 55 metais. 
Treneris ir pedagogas, vadinamas ringo 
džentelmenu. Abu jie gavo Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino V-jo 
laipsnio ordinus. Danas Pozniakas 
Meksikos olimpiados bokso nugalėtojas 
ir pirmasis olimpinis čempionas 1968 
m., Lietuvos ir Europos čempionas 1965, 
67 ir 69 metais, Sov. Sąjungos čempionas 
1962, 65, 67 ir 68 metais. Dabartinis 
Bokso federacijos prezidentas ir 
Olimpinio k-to narys gavo Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino I-jo 
laipsnio ordiną.

Dievas mums leidžia sveikiems 
gimti-.

Bet sveikatą sugadiname patys, pasakė 
dabartinis Lietuvos sveikatos ministeris 
prof. dr. Jurgis Brėdikis. Profesorius 
yra ir Australijos lietuvių draugas, 
turintis čia giminių ir jau kelis kartus 
viešėjęs čia ir bendravęs su Australijos 
universitetais. Nuo pat savo ankstyvos 
jaunystės profesorius buvo aktyvus 
sportininkas. Jis buvo įvykdęs septynių 
sporto šakų atskyrius, buvo Lietuvos 
sunkiosios atletikos rinktinės naiy s, tapo 
Pabaltijo rekordininku, susidomėjo

ATSIPRAŠOME
Pagerbiant „Kovo“ garbės narį a.a. St 

Stirbinską, vietoj gėlių aukų „Kovui“ 
sąraše, skelbtame „M.P.“, vietoj Bartkaus 
turi būti B. Barkus. Dėkojame jam už 
auką ir nuoširdžiai atsiprašome už 
įvykusią klaidą.

..Kovas''

„Mūsų Pastogė“ Nr. 1019943.14. p< 

pakvietė savo kolegas pasimaudyti 
žiemos šaltame Baltijosjūros vandenyje, 
pats parodydamas pavyzdį.

Jis sako, kad dabar lietuvių tauta nėra 
sveika ir tik pusė vaikų, einančių į 
mokyklą ir kariuomenę, yra sveiki ir tik 
iš 10-ties du yra priimamiį ginkluotąsias 
pajėgas. Tautos ateitis liūdna ir tai 
pagerinti profesorius siūlo patiems 
lavintis. Sporto mokytojų irvadovų veikla 
turėtų prasidėti šeimoje. Turi būti 
parengta „Sveikos mokyklos“ programa. 
Gydytojai turi paaiškinti, kaip reikia 
sveikai gyventi, o ne tik rašyti receptus. 
Prieš Nepriklausomybės atgavimą, buv. 
Sov. Sąjungoje Lietuva užėmė vieną iš 
pirmųjų vietų vartojant vaistus. Lietuva 
turi tris kartus mažiau gyventojų negu 
Švedija, bet vaistų ir dabar sunaudoja 
žymiai daugiau. Praktiškai visi vaistai 
turi pašalinį veikimą ir apie 20 procentų 
jų gali veikti neigiamai. Aš labai palaikau 
sveiko gyvenimo būdą, kurį propaguoja 
sveikatos mokyklos. Aš pats nerūkau ir 
nepakenčiu net kai kiti rūko, ir mano 
vadovaujamoj sveikatos apsaugos 
ministerijoj, rūkantiems vietos nėra. Mes 
taip pat remiame sportininkus ir per 
mūsų sporto sveikatos dieną mes visi ir 
sportavome.

Sveikatos mokykla
Būnant Palangoje ir man teko 

susipažinti su ten esančios „Sveikatos 
mokyklos“ direktoriumi D. Kepeniu, visą 
dieną pabuvoti joje ir pamatyti ten 
vykstantį darbą ir užsiėmimus. 
Mokyklos moto „Lietuva privalo būti 
sveikuolių valstybė“. Ši mokykla be 
jokios pertrauko s veikia ištisus metus ir 
ją baigę jau yra viri 13,000 žmonių. 
Vieni čia ateina su noru pasveikti, 
išsigydyti ligas, kiti nori atsigauti, 
pajaunėti, pagražėti, o kiti, praradę viltį 
su bent kokia medicina, ieško paskutinio 
išsigelbėjimo.

Ši mokykla pradėjo veikti 1990 metų 
pradžioje ir šiais metais bus išleista 100-

i
i 
i
I Lietuvių liaudies meno ansamblis
* „Armonika“ pereitais metais jau tretį 
1 kartą viešėjo Amerikoje. Viešnagės metu
* „Armonika“ keliavo po didesniuosius ir 
J mažesniuosius lietuvių telkinius, kur 
j duodavo gana gero liaudies meno-dainų, 
I muzikos, ir žodžio koncertus.

I Šį rudenį „Armonikos“ iškvietimu ir 
I koncertų organizavimu rūpinosi gana 
I veikli ir gera organizatorė Pranė 
I Šlutienė, JAV suruošusi, kaip ji pati 
I sako, net 17 koncertų.
I „Armonika“ Lietuvoje gimė dar 
I okupacijos metais, prieš dvidešimt 
I penkeris metus. Ansamblio tikslas buvo 
I Lietuvos sutemų metais žadinti
* šviesesnėsateitiesLietuvaiviltį,ruošiant 
Į liaudies dainų, muzikos ir žodžio 
Į koncertus visoje Lietuvoje - miestuose, 
I miesteliuose, kaimuose. Kad ir buvo 
I cenzūra, betokupantas negalėjo perdaug 
I prie „Armonikos“ prikibti, nes ji grojo ir 
I dainavo gražias liaudies dainas ir 
I liaudies muziką. Taigi ansamblis savo 
I misijątėvynėjepasigėrėtinaiyraatlikęs. 
I Paskutiniuose 16 metų „Armonikai“

vadovauja Stasys Liupkevičius, pats 
grodamas akordeonu,armonika ir gražiai 
dainuodamas. Ansamblyje 11 asmenų - 
dvi gražios lietuvaitės solistės, du šaunūs

ji laida ir jai bus suteiktas Sveikatos Į 
universiteto vardas. Per tą laiką j 
mokykloje nėra nė vienas susirgęs, o į 
mirė tik vienas, į mokyklą atvykęs į 
sirgdamas vėžiu. Žmonės čia atvyksta | 
gydyti įvairiausių ligų, pradedant nuo | 
slogos, vėžio, moterys nuo nevaisingumo I 
ir vyrai nuo impotencijos. D. Kepenio ir I 
jo bendraminčių sugalvota metodika • 
tinka visoms ligoms. Net ligoniams, 1 
atvykusioms su temperatūra, ir žiemą * 
siūloma pasinerti į jūrą kartu su kitais. * 
Ir nė vienas nėra susirgęs. D. Kepenio j 
nuomone apie 80 procentų Lietuvos Į 
žmoniųyrabelaikopasenęirsusidėvėję. | 
Jūroje per tą laiką jau nuskendo 60 tonų į 
čia buvusių žmonių svorio. Mokykloje į 
yra vien vegetariškas valgis, kuris | 
gaminamas be druskos ir cukraus, kai I 
visi prieskoniai yra augalinės kilmės, I 
kas padeda organizmą išvalyti nuo I 
šlako. Racionali subalansuota dieta yra • 
vienas iš sveikiausių žmogui dalykų. Čia • 
yra žmogaus judėjimo grūdinimas, 1 
mokomas taisyklingas kvėpavimas ir ' 
dvasinis ugdymas. Taip pat ir nesveikas j 
gyvenimo būdas - pyktis, neapykanta ir J 
kt. griauna žmogaus fizinę sveikatą. D. ( 
Kepenissako.kaddauglengviaužmogui | 
pasinerti žiemą į jūrą negu jį išmokinti į 
šypsotis. Mokykloj nieko nėra įsakoma, į 
bet jeigu nesilaikoma taisyklių, | 
patariama ją palikti. I

Naujas rekordas
Dzūkas iš Veisėjų Rolandas 

Žukauskas pastatė naują Lietuvos 
rekordą atsispaudime nuo žemės 
krumpliais padaręs 2001 kartų per 2 vai. 
27 minutes. Atsispaudimų nuo žemės 
yra įvairių, tai nuo delnų, viena ranka 
nuo pirštų, vienu pirštu, keičiant juos, 
atsiremiant kojomis į sieną ir pan. Tai 
buvo pirmas Žukausko bandymas ir 
ateityje jis sieks padaryti 10,000 
atsispaudimų. Iki šiol Lietuvoje 
atsispaudžiant dviem rankom buvo 
padaryta tik 300 atsispaudimų.

Paruošė L Laukaitis 

vyrai solistai, instrumentalistai - 
smuikai, bubnas, liaudies instrumentai 
ir, žinoma, armonika bei akordeonas. 
Instrumentalistai palydi gražia muzika 
visas dainas

„Armonikos“ koncertus man teko 
išklausyti ansambliui viešint Floridoje - 
St. Petersburge ir Daytona Beach.

Koncertus gausiai lankė telkinių 
lietuviai ir buvo sužavėti dainininkais - 
solistais, duetais, kvartetais ir linksma, 
liaudiška muzika. Groja ir dainuoja 
ansamblyje aukštaičiai, žemaičiai, 
suvalkiečiai, dzūkai, vilniečiai ir 
klaipėdiečiai. Taigi „Armonikoje“ groja 
ir dainuoja visa Lietuva.

Su „Armonika“ drauge keliauja 
Vilniaus valstybinio dramos teatro 
aktorius,didelis talentasTomas Vaisieta, 
kuris koncertų metu atlieka žodinę 
programą, skaitydamas ir drauge mintį 
perteikdamas vaidyba Lietuvos ir 
bendrai lietuvių kūrybą, kuri kartais 
būna perpinta humoru, klasika, 
patriotinė, nostalgiją kelianti, tėvynėn 
sugrąžinanti ir 1.1.

Teko su „Armonikos“ meno vadovais ir 
aktoriumi išsikalbėti apie „Armonikos“ 
keliones ir tikslus. Jų teigimu - laimė 
aplankyti brolius užjūriuose, duoti gerus 
koncertus, suartėti, pamilti vieniems 
kitus, o tuo pačiu atskleisti ir mūsų 
liaudies turtą - dainas, muziką, žodį. 
Žinoma, kelionės ilgos, varginančios. 
Patys apsimoka kelionės išlaidas. 
Dėkingai jie vertina užjūrio lietuvius, 
kurie sudaro sąlygas, globą pakeliauti, 
pakoncertuoti, pažinti kraštus ir ten 
gyvenančius lietuvius. Teko susipažinti 
su jų kelionių pobūdžiu. Šį kartą 
didžiuosius atstumus tarp Čikagos, Los 
Angeles, Floridos jie įveikė keliaudami 
traukiniais ar išsinuomavę mažą „van“, 
kur kaip silkės statinaitėje, susiglaudę, 
susidėję instrumentus, kelionės maistą, 
kad tik pigiau kaštuotų, keliauja iš 
telkinio į telkinį.

Turiu pažymėti, kad tiek vadovas, tiek 
„Armonikos“ visi dalyviai ir aktorius labai 
malonūs, mieli žmonės. Daytonoje viešint 
ikipaaušriųkalbėjomėssuvadovuštasiu 
Liupkevičium ir akt. Tomu Vaisieta. Jų 
didžiausias noras ir visos viltys aplankyti 
Australiją, susipažinti su Australijoje 
gyvenančiais lietuviais, ten duoti keletą 
gerų koncertų, suartėti kaip dera 
tikriems vienos tėvynės vaikams.

Taigi ir kyla mintis, ar Australijos 
lietuvių bendruomenė su kilniaširdžių 
žmonių talka negalėtų „Armonikos“ 
pakviestų Australiją. Tikrai nepasiviltų, 
ypač kas mėgsta liaudies gražias 
patriotines dainas ir skambią liaudies 
muziką. O aktorius Tomas Vaisieta 
atskleistų nuostabiai gražų kūrybinį

I pasaulį, savo dideliu talentu ir vaidyba. 
I Tad, mieli Australijos lietuviai, 
I pagalvokite suruošti ir šiam ansambliui
* malonią viešnagęgražiojojeAustralijoje.
I uic±»JLi^—a-HJi 'uia—maat

• ALKOS MISIJ PASTOGEI

I 1. V. Lozoraitis
I 2. L. Veteikienė
I 3. S. Tamašauskas
• 4. F. Luckienė
1 5. V.Kuliešius

NSW $'15
NSW $ 15
Vic. $ 15
Qld. $ 15
Qld. $ 5

I Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
I  Red.
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. f A. JONAS MllKEV K lt S

Per kun. Povilą Martūzą gauta 
informacija, kad vasario 20 d. St. Maiys, 
NSW, mirė 70 metų amžiaus tautietis 
Jonas Mickevičius.

Gimęs 1923.VIII.10,Kaune,amatų 
mokykloje įsigijo šaltkalvio specialybę. 
Karo metu tarnavo vokiečių aviacijoje. 
Karui pasibaigus pateko į prancūzų 
belaisvę. Bijodamas, kad nebūtų 
grąžintas į Lietuvą, stojo į Prancūzijos 
svetimšalių legioną. Iš ten pabėgęs, 
gyveno Augsburgo ir Hanau DP 
stovyklose Vokietijoje.

1949 m. vedė Eleną Dambrauskienę. 
Tais pačiais metais jiems gimė ir pirmoji 
dukra Audronė. Tų metų gale Mickevičiai 
išemigravo į Australiją, Jonas iš pradžių 
kirto nendres Queenslande, dirbo prie

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

KVĖPAVIMO SISTEMOS ISEGALIOS

Kvėpavimas susideda iš dviejų 
veiksmų - įkvėpimo ir iškvėpimo. Kai 
žmogus turi astmos ataką, tai paprastai 
skundžiasi, kad jam trūksta oro. Tai 
nėra teisingas apibūdinimas. Tikrumoje 
yra atvirkščiai - plaučiai yra pilni oro, 
bet tas oras jau sunaudotas ir kvėpavimui 
nebetinkamas. Kvėpavimo takai yra 
užsikimšę,nesžmogustoblogo oro negali 
iškvėpti ir to pasėkoje jis negali įkvėpti 
gero oro.

Kvėpavimo takai prasideda vienu 
vamzdžiu gerklėje - trachėja, kuri 
šakojasi į du bronchus kiekviename 
plautyje. Toliau plaučiuose jie išsišakoja 
į dar smulkesnius oro takus, iki visai 
mažyčių, matomų tik per mikroskopą; 
jie baigiasi mažytėmis pūslelėmis, 
vadinamomis alveolėmis. Tos pūslelės 
yra apraizgytos mažyčiais kraujo indais 
-kapiliarais. Įkvėpus orą, jis - galų gale
- pasiekia tas mažytes pūsleles ir iš ten 
kraujas pasiima deguonį, kuris būtinas 
gyvybės palaikymui. Tuo pačiu metu 
kraujas perduoda nenaudingą produktą
- anglies dvideginį - kurį, drauge su 
kitom nereikalingom oro dalimis, 
iškvepiame.

Plaučiuose didesni ir mažesni oro takai 
gamina gleives (mucus), tikslu, kad oro 
takuose būtų palaikomas reikalingas 
drėgmės lygis. Kai šito gleivingo skysčio 
pagaminama perdaug, oro takai 

užsikemša ir gaunasi sunkus kvėpavimo 
procesas - plaučiuose girdimas 
šniokštimas (wheezing), ypač iškvepiant 
orą. Perdidelė gleivių gamybos priežastis 
yra kvėpavimo takų uždegimas, 
sukeliamas arba infekcijos, kurio pasėka 
yra bronchitas - plaučių uždegimas arba 
alergenų - ko pasėka yra astma. Nuo šios 
nuomonės moderni medicina šalinasi, 
bet sutinka, kad įtampa pasunkina 
astmą, kaip ir kiekvieną kitą ligą.

Alergenų yra didelis skaičius. Juos 
sukelia žiedadulkės (polen), namų 
dulkės, gyvulių plaukai, paukščių 
plunksnos, pelėsiai, įvairus maistas ir 
gėrimai. Įmantriais metodais galima 
nustatyti, kuriems alergenams žmogus 
yra alergiškas. Potojam patariama tokių 
alergenų vengti, kas - kasdieninėje 

Warragambos, NSW, elektrinės statybos. 
Vėliau įsikūrė St. Maiys mieste dirbo 
vienoje bendrovėje, statančioje vagonus 
gelžkeliams.

1958 m. gimė antroji dukra - Zita. Po 
kieklaiko šeima išvyko į JAV, kur išbuvo 
apie 10 metų. Grįžus atgal į Australiją, 
po metų (apie 1983 ar 1984) mirė pirmoji 
žmona. Prieš trejis metus J. Mickevičius 
vėl sukūrė šeimą su iš Lietuvos 
atvykusia Zelda Paliokaite.

Velionį į kapines palydėjo kun. P. 
Martūzas. Palaikai sudeginti Rookwoodo 
kapinių krematoriume. Gedulingos 
mišios už velionio vėlę įvyks Atvelykio 
dieną šv. Joachimo bažnyčioje Lidcombe.

Ilsėkis ramybėje!
RŽ.

aplinkoje - beveik neįmanoma. Istorinis 
pavyzdys - seniai, maždaug prieš 30 
metų moteris JAV įrodė, kad ji yra 
alergiška savo vyrui, t. y., fiziniai 
alergiška - ir gavo skyrybas. Apie tai 
buvoplačiaikalbėtaman dar studijuojant 
mediciną.

Dabar yra gaminami specialūs skiepai 
prieš paskirus alergenus, bet yra ir 
problemų. Pirmiausia, jie brangūs, antra
- toks žmogus dažniausiai yra alergiškas 
keliems alergenams - žemuogėms, 
šokoladui, apyniams, pienui ir 1.1. Šiuo 
atveju jau reikia keturių skiepų. Skiepai 

duodami injekcijų būdu, kasdien ar kas 
savaitė laike 2-3 mėnesių. Rezultatai 
neužtikrinami. Paprastai tokio gydymo 
pacientai atsisako.

Astmą ne tik kad labai pasunkina, bet 
ir sukelia rūkymas. Kaip nustoti rūkyti 
aiškinau (ir aprašiau JM1.P.“) anksčiau. 
Šiuo metu gydymas yra dvejopas -pirma 
išplėsti kvėpavimo takus, kad būtų 
lengviau atkosėti gleives. Tai pasiekiama 
vaistais, taip vadinamais bronchų 
išplėtėjais. Jie perduodami trim būdais: 
tablečių - skysčių forma, injekcijomis 
ir purkštuvais - inhaliatoriais. 
Paskutinysis yra pats geriausias būdas, 
nes vaistai pasiekia kvėpavimo takus 
betarpiai,neperkraują.Paskutiniumetu 
gaminamas labai geras (ir labai brangus) 
purškiamasis vaistas. Vienas toks 
„purškiklis“ (inhaler) -120 dozių - $ 90.

Antra - sustabdyti kvėpavimo takų 
uždegimą - jei tai infekcijos pasėka - 
gali antibiotikai, jei alergenai - steroidai 
-kortizonas.Irvėl-tabletėss-injekcijos
- purkštuvai. Ir šiuo atveju purkštuvai 
(inhaler) yra pats geriausias ir 
nepavojingiausias būdas. Jei broncho - 
dilatoriai turi ne taip jau daug 
nepageidautinų pasėkų, kai per kraują 
patenka į visas kūno sistemas, tai 
stereoidai (iortizonas) per ilgą naudoj imą 
tablečių ar injekcijų forma, turi gana 
nemalonių pasėkų.

Kurie„purkštuvai“- inhaliatoriaijums 
tinkamiausi, patars jūsų šeimos 
gydytojas.

Dr. A. Spalis

LILTl VlSlil VIDEOFILMAI
Reta proga įsigyti lietuvišką videofilmą, susidedantį iš trijų dalių: 

Kryžiaus kalnas, garsusis žemaičių ansamblis „Jonis“ ir „Lietuva Tėvynė 
mūsų“, pastaroji įkalbėta angliškai - pagaminta specialiai užsieniui.

Kaina $ 30 
Skambinti 796 - 8395 

arba 
rašyti Stanislovui Kašiui 

13 Percy St., Bankstown 2200 NSW

SYDNĖJUJE
LABDAROS SIUNTIMAI 

Į LIETUVĄ

Labdaros siuntinių dėžės, stipriai suk
lijuotos ir adresuotos pagal instrukcijas, 
turi būti pristatytos pakrovimui į kon
teinerį Lietuvių klubo kieme, kovo 19 d. 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p.

Pakartotinai įspėju, kad dėžėse negali 
būti skysčių kaip alyva su plastikiniais 
kamščiais, pro kuriuos alyva išteka, su
gadindama kitus daiktus dėžėje. Negali
ma dėti skysčių stikliniuose induose bei 
dalykų, neleidžiamų siųsti paštu.

A. Kraniilius
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 

vardu

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus sporto klubo „Kovas“ meti

nis susirinkimas įvyks kovo 27 d. 
sekmadienį 2 v. p. p. Lietuvių klube 
Bankstowne.

Darbotvarkė: 1. Prezidiumo ir 
kontrolės komisijos sudarymas. 2. Pro
tokolo skaitymas. 3. Pirm, pranešimas.
4. Iždininko ir revizijos komisijos praneši
mas. 5. Valdybos rinkimai. 6. Klausimai 
ir sumanymai. 7. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiami klubo nariai ir 
rėmėjai dalyvauti susirinkime, nes bus 
aptarta sekančių metų pasaulio lietuvių 
sporto šventės reikalai.

Sporto klubo „Kovas“ valdyba

CANBERROJE
KONTEINERIS Į LIETUVĄ

.Paramos Lietuvai“ komitetas praneša 
kad š. m. gegužės 13 d. iš Sydnėjaus 
išplaukiančiu laivu „Barcelona“ mes 
siusime jau septintą konteinerį Lie
tuvon su Komiteto surinktom prekėm, 
daugiausia skirtom Lietuvos mokykloms.

Numatoma, kad konteineryje dar bus 
kiek laisvos vietos ir privatiems paketams.

Norinčius pasinaudoti šia proga 
nusiųsti paketą ar kitą giminėms 
Lietuvoje, prašome kreiptis raštu tiesiai 
į komitetą šiuo adresu:

Komitetas „Parama Lietuvai“
P.O. Box 19
Lyneham ACT 2602 
arba faksu - (06) 248 0100.
Persiuntimo kainos ir sąlygos tokios 

pačios kaip anksčiau, būtent: mažesnės 
dėžės - $40.00, o didesnės - $60.00. 
Primename, kad norint išvengti 
nesusipratimų Lietuvos muitinėje, visi 
siuntiniai (jau supakuoti) negali viršyti 
30 kg svorio.

Sydnėjaus .Atištis4' 
tunto skautams

Labai gaila, kadmūsų vasaros stovykla 
neįvyko sausio mėnesį, bet tikrai buvo 
neįmanoma, nes didieji šios vasaros 
miškų gaisrai supo ir. šia stovyklavietę. 
Laimei stovyklos pastatų aplinkos gais
rai nesunaikino. Todėl dabar mūsų 
stovykla įvyks Camp Courts, balandžio 7 
-10 d.

Stovykla prasidės 10.00 vai. ryte, ket
virtadienį, balandžio 7 d., ir baigsis, 12 
vai. sekmadienį, baladžio 10 d.

Visus skautus prašau ketvirtadienį 
atsivežti savo pietus.

Mokestis bus $10 už dieną, $40 už 
stovyklą, šeimai $100.

■ Nuoširdžiai dėkoju visiems 
užsiėmimų vadovams, kurie vėl sutiko 
dalyvauti - be Jūsų stovyklos nebūtų - 
mes visi Jums labai dėkingi - AČIŪ!

Po stovyklos, mano kaip .Aušros“ tun
to tuntininkės kadencija pasibaigs. 
Dėkoju visiems, kurie prisidėjo su tokiu 
darbštumu prie mūsų skautiško gyve
nimo per pereitus penkeris metus. Lai
kas kitiems perimti tunto gairę. Ilga
metis skautų vadovas, v.s. Balys Barkus 
ieško naujo tuntininko ar tuntininkės. 
Prašau visus, kas turi nors truputį 
energijos ir daug skautiškos dvasios 
kreiptis į jį - tel 743 - 3984.

Tikiuosi stovykloje pamatyti visus 
tunto narius. Vis budėkime!

S. 61. Eglė Garrick 
,Aušros“ tunto tuntininkė

Konteineris bus pakraunamas 
Canberroje ir privatūs siuntėjai turės 
pristatyti siuntinius į Canberrą savo 
lėšomis.

Kadangi bus siunčiamas tik vienas 
konteineris, laisvos vietos bus labai 
ribotos ir pirmenybė bus atiduodama 
bendruomenėms, iš kurių privačia 
iniciatyva konteineriai nesiunčiami.

VISI VIETŲ UŽSAKYMAI TURI 
PASIEKTI KOMITETĄ NE VĖLIAU 
1994 kovo 28 d. VIETOS GAVIMAS 
NĖRA GARANTUOTAS.

Juras Kovalskis 
Pirmininkas

Bendradarbiams
,MP“ redakcijoje dar liko nemažai Jūsų 

atsiųstų straipsnius, kuriems pritrūko 
vietos šiame numeryje.

Juos spausdinsime sekančioje „Mūsų 
pastogėje“.

Ačiū labai už Jūsų bendradarbiavimą.
Jūsų

Red.
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I n f o r m a c i j a
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Lietuvos šaulių sąjun
gos įkūrėjo VI. Pūtvio - Putvinskio 
minėjimas įvyks 1994 m. kovo 20 dieną 
tokia tvarka:

a) 11.30 vai. pamaldos Lidcombe pa
rapijos bažnyčioje,

b) 2 vai. iškilmingas minėjimas Lietu

vių namuose Bankstowne: 1. Atidary
mas, 2. Kun. Martūzo invokacija, 3. Rašy
tojo A. Jūragio paskaita, 4. Elėraščiai, 5. 
Ketvertuko dainos ir 6. Loterija.

Įėjimas laisvas, bet bus renkamos au
kos Lietuvos šauliams.

Kviečiame visuomenę skaitlingai da
lyvauti minėjime. Dariaus ir Girėno 

šaulių kuopos valdyba
I —— — » —— q|

I

SPĖČIAU EKSKURSINĖ IŠVYKA
Į VILNIŲ

■ ___________________
l
| Teiraukitės dėl detalių
■
■ Atsikvieskite savo gimines

į Australiją
Mes turime specialų susitarimą su 

Lenkijos oro linija dėl papigintų bilietų

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boule varde. Strathfield-2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALIUOS KELmq EKSPERTAI

REMKITE
AI STRALIJOS LIETUVIU FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol StreeųNorth Melbourne, Vic. 3051 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Bot 11. North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Į EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
i Lietuvos kelionių specialistai -
I ■ ♦ Viešbučiai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje
I * Vietinis gelžkelis * Pagalba vizų gavimo reikalu.
■A "į i * .
I ♦ VILNIUS-AUSTRAI JJA*
1 Pasikvieskite savo giminaičius vizitui - bilietų kainos:
■ $ I7&H ten ir atgal, $ 980-į vieną pusę.
I

I 
I 
1 
I
I 
1 
I 
I
I

Skambinkite Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144) 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai) 

STONEY: 75 King Street (City).

„Mūsų Pastogė“ Nr. 2019943.14. psL8

[SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
Į NAMUOSE
i 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I .. ......... ... ..

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
t Funerals of Distinction t

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5808, Veikia 24 valandas per parą.

į DOVANA IR PARAMA ARTIMIESIEMS i
• LIETUVOJE i
T ..... »ė VAISTAI - pristatome Įvairių rūšių Vakarų Europoje

gaminamus vaistus (Jei žinomas vaistų pavadi
nimas - receptai nereikalingi). •

š MAISTAS - siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir Įvairus: j
■ 2 litrai valgomosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. maka- i

ronų, Įstiklinę tirpstančios kavos, 4 sv.cukraus, '
1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainiu, 1 dėž. biskvitų, 2 sv. • 
pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba sala- j

'mi, 4 dėž. konservuotos mėsos.
SIUNTINIO KAINA - $ 140.00. '

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palai- ■ 
dinukė vyriški išeiginiai marškiniai, speciali ,* 
suknelei medžiaga,vyriškas arba moteriškas 
sportinis kostiumas. !
SIUNTINIO KAINA - $ 300.00. ■

PARDUODAME „OPTIMA“ (elektronines) rašomąsias J
mašinėles su lietuvišku šriftu. Su pristatymo išlai - i
dom $ 340.00. •
Rašomoji juostelė (cartridge) $ 9.00. ■
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $ 20.00.

i 
PERVEDAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ ARBA f
KITUS KRAŠTUS PAGEIDAUJAMA VALIUTA L
BEI ATLIEKAME FINANSINES IR BANKINES 
OPERACIJAS. T

j 
Z. Juras&V. Juras/Baltic Stores & Co. ■

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England. "

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643. ■

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® ® $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro pastų $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90
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