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GYVULINIUOSE VAGONUOSE Į ŠALTĄJĮ SIBIRĄ
Mes neturėjome likti gyvi, mes neturėjome sugrįžti į savo 

sunaikintas tėviškes, pelenais paverstus gimtuosius namus, 
mes buvome ne paukščiai išskridę j tolimus kraštus, o tautos 
okupantų ir jų pagalbininkų išvežti gyvuliniuose vagonuose 
i šaltąjį Sibirą, kad ten žūtume. Likimo buvo lemta, kad mes 
liktume gyvi gulago, tremties brūzgynuose ir žudikų, 
trėmėjų siaubui pradėjome grįžti iš ten, iš kur jie su dideliu 
džiaugsmu vežė. Jie pyko ant savęs, kad neišguldė 
mūsų kruvinose aikštėse, kad neužkasė šiukšlynų duobėse; jie 
pyko ant enkavedistų, kad ne visus mus išžudė konclageriuose, 
tremtyje, kad dabar net leidžia grįžti į savo kraštą. Tautos 
padugnės, patamsių gaivalai tapę įvairiais viršininkais, 
viršininkėliais stengėsi, kad mes negalėtume gyventi tėvynėje, 
jie la i kė grįžtančius, kaip kokius raupsuotuosius; nei kambarėlio, 
nei darbo neduodami kartojo, kad grįžkite į ten iš kur atvažiavote, 
čia jūs nereikalingi. Lyg tai būtų ne mūs tėvynė, ne mūs žemė. 
Šių kainų, judų rankos dar buvo kruvinos nuo brolių kraujo, jie 
buvo ištikimi okupantų tarnai, jų batlaižiai...

Tai "Trylikto vagono" tęsinys, tai ne vien mano likimo labirin
tai, bet ir daugelio kitų, likusių po konclagerių, tremties siaubo 
likimo nuotrupos. Mes buvome, kaip ir kiti žmonės, su savo 
silpnybėmis, savo krašto ilgesiu, mes norėjome gyventi ten, kur 
gyveno mūsų tėvai, seneliai, kur kiekviena žemės pėda buvo 
aplaistyta ašaromis, mūsų brolių krauju. Ta žemė mums buvo 
šventa, ta žemė amžiais vadinosi Lietuva.
' Poetas.’politinis kalinys Alfonsas SH^rinįfis”*-^’—* -
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Slaptų derybų rezultatai
Daugiau kaip prieš savaitę vyku

siame slaptame Lietuvos ir Latvijos 
Prezidentų ir ministrų pirmininkų susi
tikime Maišiagaloje buvo priimtas me
morandumas dėl sienos jūroje nustaty
mo. Buvo sutarta, kad siena jūroje tarp 
Latvijos ir Lietuvos bus nustatyta vi
duryje tarp abiejų pusių siūlomų va
riantų. Penkios Seimo opozicinės part
ijos pasiūlė prezidentui ir premjerui 
atsisakyti viso Maišiagalos memoran
dumo. Specialistų teigimu, pagal 
šį memorandumą, Lietuvos ekonominė 
zona neturės bendros sienos su Švedija, 
naftos telkiniai, esantys Baltijos jūroje, 
atsidurs už zonos ribų, sumažės kvotos 
žūklei. Be to, priėmus šiuos sienos jūroje 
nustatymo principus, jų reikės laikytis 
ir derybose su Rusija. Opozicijos pa
reiškime siūloma ištirti, ar atsirandant 
minėtam memorandumui nekilo Lietu
vos nacionalinių interesų konfliktas su 
aukštųjų pareigūnų privačiais ar 
grupiniais interesais. Opozicijos pa
reiškimo nepasirašė krikščionys 
demokratai ir socialdemokratai. 
Krikščionių demokratų partijos vadovai 
nutarė nepasirašyti, nes negalima reika
lauti atšaukti Maišiagalos memorandu
mo jo nemačius. LR, R 06. 01.

Partiniai diplomai 
diskredituoja Lietuvą

Lietuvos mokslo taryba, vadovauja
ma prof. Kadžiulio, nepritaria Seimo 
sprendimui atgaivinti aukštųjų 
partinių mokyklų diplomus. Toks Sei
mo sprendimas diskredituoja Lietuvos 
aukštąsias mokyklas ir griauna Lietu
vos aukštąsias mokyklas ir griauna 
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo 
prestižą Lietuvoje ir užsienyje. Lietu
vos aukštosios mokyklos, remdamosios 
jų autonomiją patvirtinančiu Kon
stitucijos straipsniu, pasiliko 
teisę nepripažinti partinių mokyklų 
diplomų aukštojo mokslo diplomais 
Lietuvoje. Lietuvos mokslo taryba pri
taria šiam sprendimui ir siūlo Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijoms taip 
pat nepripažinti aukštųjų partinių 
mokyklų diplomų. LR 05. 26

Dzūkijoje glūdi 
požeminiai turtai

Pasak geologų, kristaliniame pamate 
yra apie 75% visų Žemėje 
randamų naudingų iškasenų. Dzūkijoje 
šie turtai yra beveik pačiame paviršiuje 
- nuo 200 iki 350 ar 500 m. gylio. 
Pavyzdžiui, Klaipėdos rajone kristalinis 
pagrindas yra 2,5 km gylije, Švedijoje - 
1.5 km gylyje. Geologai, įvertinę 20 
metų duomenis,mano,kadDzūkijojeyra 
api 530 mln. tonų geležies rūdos. Ši rūda 
yra labai aukštos kokybės, panaši į švedų. 
Išjos galima išgauti apie 60-70% metalo. 

Tyrinėjant geležies rūdos telkinius, gre
ta buvo rasta kita uoliena, kuri gali 
puikiai panaudojama kaip trintį maži
nanti medžiaga mašinų'bei tepa
lų gamyboje, ją galima būtų eksportuoti 
į užsienį . Varėnos telkinį geologai vertina 
10 mlrd. USD. Tačiau jo eksploataciją 
galima būtų pradėti tik po 10 metų. Tai 
priklauso nuo technikos, technologijų, 
finansinių įdėjimų, nuo Vyriausybės, 
kurios dėmesys šiems dalykams yra 
sumažėjęs. Varėnos rūdų telkinyje, 
skaičiuojant proporcingai Švedijos ir 
Lietuvos teritorijų plotams, geležies 
rūdos yra apytikriai tiek pat, kiek 
Švedijoje. Varėnos vicemeras mano, kad 
naudojant modernią techniką ir 
pažangias technologijas, nei gamtai, nei 
žmonėms nebus pakenkta. Jo manymu, 
reikia kuo greičiau sukviesti 
įvairių sričių specialistus ir pradėti 
gvildenti Dzūkijos iškasenų problemas. 
LA 05.27

Bendras vidinis 
produktas padidėjo

Statistika teigia, kad 1994 metais, lygi
nant su 1993 metais, Lietuvoje sukurtas 
bendras vidinis produktas (BVP) 
padidėjo 0,6%. Palyginamosiomis kai
nomis, lyginant su 1992 metais, 1994 
metais vienam gyventojui teko 175,75 
USD, 1993 -173,25 USD, 1992 metais - 
226,25 USD. Paslaugų dalis BVP auga 
ir sudaro 60%. Didžiausia dalis tenka 
prekybai - 23,5%, išgaunamoji ir per
dirbamoji pramonė sudaro 20,4%, ener
getika - 2,8%, žemės ūkis ir miškininkystė 
-8,7%. R 05. 26.

Palyginimui, 1993 m. daviniais, vie
nam gyventojui Japonijoje BVP buvo 23 
730,00 USD, o Australijoje - 14 440,00 
USD, tad apie 80 kartų didesnis negu 
Lietuvoje. Australijos šiaurės 
kaimyninėje Indonezijoje BVP buvo 
490,00 USD, o Lietuvos šiaurėje esančio
je Suomijoje BVP buvo 22 060,00 USD.

Betkodėlnuol992metų "prityrusiems 
ekspertams" perėmus valdžią, BVP Lie
tuvoje nukrito dar apie 30%?

Darbo užmokesčio ir 
pensijų kitimas

Baltijos valstybėse
Statistikos duomenimis, šių metų ba

landžio mėnesį didžiausias minimalus 
darbo užmokestis buvo Latvijoje - 55,12 
USD, mažiausias Lietuvoje - 25 USD. 
Estijoje minimalus darbo užmokestis 
buvo 40,60 USD. Palyginus su kovu vi
sose Baltijos valstybėse minimalus dar
bo užmokestis liko nepakitęs. Priskai
čiuotas vidutinis darbo užmokestis Lat
vijoje buvo 185,65 USD ir palyginus su 
kovo mėnesiu, padidėjo 6,5%. Estijoje 
praėjusių metų paskutinių 3 mė
nesių priskaičiuotas darbo užmokestis 
buvo 189,10 USD ir palyginus su ank
stesniais 3 mėnesiais, padidėjo 22%. 
Vidutinė senatvės pensija balandžio 
mėnesį Latvijoje buvo 59,98 USD. Esti
joje - šių metų pirmąjame ketvirtyje 
senatvės pensija buvo 48,99 USD ir, 
palyginus su paskutinių praėjusių 
metų ketvirčiu, padidėjo 3%. Lietuvoje 
šių metų pirmąjame ketvirtyje vidutinė 
senatvės pensija buvo 31,37USD ir, paly-

Nukelta į 2 psl.
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ginus su praėjusių metų tuo pačiu pir
muoju ketvirčiu, padidėjo 22,8%.

LA 06. 01.

O kodėl Lietuvoje minimalus atlygin
imas ir pensijos yra maždaug per 
pusę mažesni negu mūsų kaiminystėje 
esančiose Baltijos valstybėse, niekas 
nepaaiškina. O prieš "buvusiems" per
imant krašto valdymą, buvo atvirkščiai 
- Lietuvoje atlyginimai ir pensijos buvo 
daugmaž tokie pat, kaip Latvijoje ir Es
tijoje, ar net šiek tiek aukštesni.

Baigiasi 
žmonių kantrybė

Šiauliuose Saulės laikrodžio aikštėje 
susirinkę žmonės protestavo prieš elekt
ros bei šildymo kainų didinimą. Nuo 
birželio 1 dienos energetikai beveik dvigu
bai kelia karšto vandens kainą ir kelis 
kartus didina butų apšildymo kainą. 
Įvairiuose miestuose už šildymą mo
kama skirtingai. Beje, buvęs energetikos 
ministras pavasarį žadėjo, kad iki ru
dens kainos nekils. Šiauliuose 
susirinkę žmonės priekaištavo Seimui, 
Prezidentui bei ministrui pirmininkui. 
Žmonės skundėsi, jog parduoda paskuti
nius daiktus, kad galėtų užsimokėti 
mokesčius, už skolas aprašomas paskuti
nis turtas, žmonės keldinami iš butų. 
Plakatuose buvo parašyta - "Politinis 
kainų pakėlimas - tai moralinis LDDP 
žlugimas”, "A. Šleževičius - smauglys". 
"Jau numovėt viršutines, tik palikit apa
tines". Susirinkusieji nutarė 2 mėnesius 
nemokėti mokesčių. R 05. 27

Lietuvos ūkininkų 
suvažiavimas

Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažia
vime kalbėję delegatai pabrėžė, kad dėl 
nenuoseklios ir netobulos Vyriausybės 
politikos žemės ūkyje per metus 
pramonės gaminių ir paslaugų kainos 
išaugo l,5-2kartus, ožemėsūkio produk
cijos supirkimo kainos pakilo tik 15%. 
Bankai ūkininkams teikia paskolas 
nenoriai, o tie, kurie neturi pastatų dėl 
biurokratinių apribojimų praktiškai 
išvis negali gauti paskolos. Suvažiavimo 
dalyviai pritarė Vyriausybės nustaty
toms grūdų ir cukrinių runkelių supir
kimo kvotoms ir kainoms, taip pat pa
reikalavo, kad kvotos būtų nustatytos ir 
daržovėms, bulvėms, vaisiams, pienui ir 
mėsai. Ūkininkų suvažiavimo dalyviai 
mano, kad kol nebus grąžinta žemė 
teisėtiems savininkams ir kol nebusbaig- 
ta reforma, negalima žemės parduoti 
žemės ūkio gamybai nei Lietuvos gyven
tojams, nei užsieniečiams. Tačiau 
suvažiavimas neprieštarauja, jei Lietu
vos ir užsienio pirkėjams bus parduoda
ma žemė po pastatais, priklausančiais 
jiems nuosavybės teise. Ūkininkai reika
lavo nepriskaičiuoti pridėtosios vertės 
mokesčio (PVM) Lietuvoje pagamintiems 
žemės ūkio produktams ir žaliavoms,o 
įvežamiems - muito mokestį sumažinti 
iki 5%, tačiau iki 50% padidinti PVM.

MAŽA GARBĖ 
SVETIMOM KALBOM KALBĖTI, 

DIDELĖ GĖDA 
SAVOSIOS GERAI NEMOKĖTI

"Mūsų Pastogė" Nr.23 1995.6.12 psl.2;

Pasak ūkininkų, tokiu būdu 
sumažėtų kyšininkavimas pasienyje. LA 
05. 31

Kas gąsdina vokiečius 
Lietuvoje

Tarptautinės programos partneriai iš 
Olandijos ir Vokietijos, kurie dalyvavo 
Trakuose atidarant dviračių taką, 
apibūdino turizmo plėtojimo Trakuose 
galimybes. Po mandagių palinkėjimų bu
vo pasakyta, kad ilgos eilės pasienyje, 
nesuvaldomas nusikalstamumas, 
brangūs bilietai į Lietuvą ir nepigūs 
viešbučiai - tai pagrindinės priežastys, 
atbaidančios užsienio turistus nuo Lie
tuvos. Buvo paminėta viena 
vokiečių šeima, kuri pralaukusi eilėje 
prie Lenkijos ir Lietuvos sienos apie 
pusę paros, kelionės atsisakė ir nutarė 
daugiau čia nevažiuoti. LR 05. 31.

Balys Gajauskas, Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos pirmininkas.

Stipendijos studentams
Vilniaus technikos universiteto (VTU) 

studentams įsteigta 12 garsios pasau
lyje anglų naftos pardavimo ir tiekimo 
korporacijos "Mobil" stipendijų. Su šia 
korporacija bendradarbiauja Venesue
los lietuvis verslininkas Gediminas Čiren
tas, kuris yra VTU bičiulių klubo vice
prezidentas ir kuris pranešė, kad korpo
racija skiria 1800 USD studentų sti
pendijoms. G. Orentas jau keletą 
metų gyvena Lietuvoje, norėdamas savo 
darbu prisidėti priejos atnaujinimo. VTU 
doktorantams Gediminas Orentas ir kiti 
Venesuelos lietuviai įsteigė daugiau nei 
50 stipendijų. LA 06. 01.

Kauno Technologijos universiteto stu
dentams septynias vardines stipendijas 
skyrė Lietuvos akcinis inovacinis ban
kas. Už gerą mokymąsi skirta po 125 
USD. Dar šešiems gerai besimokan
tiems KTU studentams vardines sti
pendijas po 250 USD skyrė Amerikos 
lietuviai. R 05. 31.

O mes, Australijos lietuviai, pradėsime 
iš tremties grįžtantiems tautiečiams, 
paremdami tam skirtų patalpų re
montą Vilniuje.

(Naudota Laimos Statulevičienės Lie
tuvos spaudos žinių rinkiniai)

Spaudai paruošė Dr. Algis Kabaila.

Po ilgų kovų rusų kariuomenė užėmė 
čečėnų kietai gintą Vedeno vietovę kal
nuose, Čečėnijos pietryčiuose.

♦
Gegužės 31 d. iš pareigų atsistatydino 

generolas Aleksandras Lebed , 
vadovavęs Moldovos respublikoje laiko
mai Rusijos 14 - tai armijai. Savo at
sistatydinimu jis išreiškė protestą 
prieš Rusijos kariuomenės sumažinimą. 
Generolas A Lebed •'. pastaruoju metu 
yra įgavęs populiarumo Rusijoje ir 
plačiai diskutuojama jo kandidatūra 
į Rusijos prezidentus sekan
čių metų rinkimuose. Nors jis aštriai 
kritikavo karo veiksmus Čečėnijoje, 
vakariečiai prisibijo, kad išrinktas pre
zidentu jis būtų dar daugiau linkęs 
į diktatūrą, negu dabartinis preziden
tas Boris Jelcin.

♦
Gegužės 30 d. Kinija sėkmingai 

išbandė naują tarpkontinentalinę 
raketą. Yra duomenų, kad ši raketa 
gali pasiekti JAV vakarinę pakrantę 
bei didesnę dalį Europos. Nuo 
sekančių metų raketa bus apginkluo
ta, baigus įrengti jos užtaisą.

♦
Japonija pranešė Tarptautinei 

Banginių Žūklės komisijai, kad ji 
sumedžios kasmet po 440 bangi
nių draudžiamuose Antarktikos vande
nyse, vietoj senosios 330 bangi
nių metinės kvotos. Nors Japonijaprik- 
lauso šiai tarptautinei organizacijai, ji 
sakosi turinti teisędraudimo nesilaiky
ti, nes protestavo prieš jos įvedimą. 
Japonija yra vienintelė valstybė, 
laužanti Tarptautinės Komisijos 
draudimą pietiniame pusrutulyje, nors 
Arktikoje panašiai elgiasi ir Norvegija.

♦
Australijos federalinė sveikatos mini

strė dr. C. Lawrence parlamente 
pristatė studiją, kurios duomenimis 
kasmet Australijoje dėl ligo
ninių klaidų miršta nuo 10 000 iki

14 000 pacientų.

NAUJAS PREZIDENTO PATARĖJAS
Gegužės 30 dieną Lietuvos Prezidentas Al

girdas Brazauskas potvarkiu paskyrė žinomą 
Amerikos lietuvių veikėją, profesorių Vytautą 
Bieliauską savo patarėju specialioms pro
gramoms. Vytautas Bieliauskas yra gimęs Lie
tuvoje. Jis studijavo Kauno ir Tiubingeno uni
versitetuose, 1943 metais įgijo psichologijos 
daktaro laipsnį. 1988 - 1992 metais Vytautas 
Bieliauskas buvo Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos pirmininkas. Jis daug 
kartų lankėsi Lietuvoje, skaitė paskaitų kursus 
Vilniaus ir Kauno universitetuose.

Rūpesčiai
JuozasDomeikaišAnglįjosskundžiasi, 

kad jau keturis kartus kreipėsi į Žemės 
ūkio ministeriją ir prašė perduoti iš tėvų 
paveldėtą žemę - 5 ha 60 arų Zanavykų 
krašto muziejui. Jis buvo pateikęs visus 
reikiamus dokumentus, tačiau vietoj 
atsakymo gavo Prezidento ir Seimo pri
imamojo vedėjo laišką, kuriame jis kalti
namas, kad emigravo 1944 metais iš 
Lietuvos, nuolat Lietuvoje negyvena, 
neturi pilietybę patvirtinančio doku
mento, todėl ir neatstatyta nuosavybės 
teisė į jo tėvų turėtą žemę ir nėra juri
dinio pagrindo ją dovanoti ar kitaip 
ją perleisti.

Bosnijos serbai, apsidraudę nuo 
NATO orinių puolimų 370 "Žydrių
jų Šalmų" įkaitais savo artilerija 
apšaudė civilius gyventojus Sarajeve, 
Goradzėje ir kituose Jungtinių Tau
tų paskelbtuose saugiais miestuose.

♦
Birželio 2 d. Bosnijos serbai pašovė 

virš Banja Luka patruliavusį 
amerikiečių F16 sprausminį naikin
tuvą. Lakūnas pateko į serbų rankas ir 
laikomas įkaitu.

♦
Birželio 2 d. Serbijos prezidentui Slo

bodan Milosevic tarpininkaujant, Bos- 
nijos serbai paleido 121 
"Žydriųjų Šalmų" įkaitą. Jie nuvežti 
autobusais į Serbiją ir iš ten parskrai
dinti namo. Bosnijos serbų lyderis dr. 
Radovan Karadzič atsisako paleisti 
likusius 250 įkaitų, nebent 
išgautų NATO pasižadėjimą 
nebereaguoti aviacijos puolimais į Bos
nijos serbų artilerijos puolimus.

♦
Tuoj po dalies įkaitų paleidimo, Bos

nijos serbai pagrobė dar 30 kanadiečių, 
16 prancūzų ir 3 ukrainiečius "Žydriu
osius Šalmus" keliose keliose Bosnijos 
vietovėse. NATO ruošia dvi gerai gink
luotas brigadas, po 5000 
karių kiekvieną, atsiuntimuiį Bosniją. 
Viena brigada bus mišri: prancūzų, 
olandų irbritųkarių, antroji vienbritų. 
Jos nedėvės J. T. "Žydriųjų Šalmų" 
uniformų, o savo tautines uniformas ir 
reikalui esant, galės apginti J.T. taikos 
saugutojus. Į Adrijos jūrą atplaukė 
prancūzų lėktuvnešis Foch ir JAV 
lėktuvnešis Roosevelt.

♦
JAV prezidentas Bill Clinton, 

pradžioje žadėjęs rimtesnę pagalbą 
Bosnijoje, respublikonų dominuojamo 
kongreso spiriamas, pakeitė liniją ir 
žada padėti vien technika ir diploma
tine akcija, nebent reikėtų padėti 
evakuoti "Žydriuosius Šalmus" iš Bos
nijos.

dėl žemės
"Nors ir emigravau, bet Tarptautinia

me žmogaus teisių įstatyme nėra pave
lyta, kad emigruojantis ar emigravęs 
galėtų būti valdžios apiplėštas tik todėl, 
kad emigravo. Kiekvienoje valstybėje iš 
jos emigravęs pilietis turi teisę laisvai 
elgtis su savo nuosavybe, kaip jam (-jai) 
patinka: parduoti, išnuomoti ar veltui 
bet kam dovanoti", - taip savo laiške rašo 
Juozas Domeika. Laiško autorius tęsia, 
jog "daugiau kaip 40 metų išeivija dirbo 
tam, kad greičiau atkurtų Lietuvos ne
priklausomybę, dabar, kai ją turime, 
Lietuvos Vyriausybė spyrė išeiviams į 
dantis".
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Naujas diplomas
Lietuvių bendruomenėje

Šių metų gegužės 25-tq dienų, Deakin 
Universiteto ceremonijose, Geelongo mies
to centre, Bakalauro laipsnis

(Bachelor of Arts degree) 
buvo įteiktas

Mildai Kristinai Dulhunty
vienturtei dukrai Vidos Kabailienės ir 
Dr Algio Kabailos.

Ceremonijų salėje įteikimo apeigas 
stebėjo Mildos vyras, Peter Welsley 
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Šių metų balandžio 28 d. Canber- 
ros universitetas suteikė Rasai 
Mauragienei magistrės titulą užjos 
parašytą studiją: "Arts Education 
Access in High School Sheduling".

Iš pasirinktos mokslo tezės, gali
ma suprasti, kad mokytoja - gradu- 
antė pasirinko sau mokslo tezę 
aukštesnei mokslo pakopai pasiek
ti ir ją įgyvendinti praktikoje ACT 
švietimo ministerijoje, ieškant 
alternatyvinių metodų, meno sri
ties disciplinų įjungime į 
bendrą išsilavinimą.

- Gerb. Magistre, ar aš teisingai 
Jus supratau?

- Taip teisingai. Meno sritis įtai
goja visą žmogaus gyvenimą,ji kin
ta su besikeičiančia kultūra. Taigi 
reikia ieškoti būdų, kad kiekvienas 
studentas galėtų pažinti kiekvieno 
meno srities discipliną. Kiekvienas 
menas turi savo veidą ir savo me
todą - reikia juos pažinti ne tik 
teoretiškai, bet, kiek sąlygos ir lai
kas leidžia, ir praktiškai. Nors ne 
visi gali būti menininkais: mu
zikantais, aktoriais, dainininkais 
ir kt., tačiau mokykloje susipažinę 
ir pasimokinę, gali atrasti savo ta
lentus. Ypač šiais laikais visose dar
bo srityse reikalaujama ne vien 
pramokti skaityti, rašyti ir skai
čiuoti, bet ir kūrybingo galvojimo 
bei gyvenimo.

- Kaip Jums atėjo tokia mintis 
pasirinkti šią imponuojančią temą, 
juk jai vien teoretinių žinių ne

la. Mildos pagrindinė mokslo šaka 
buvo žurnalistika. Diplomo įteikimas - 
gražus jos darbo apvainikavimas, nes 
studijuoti nebuvo jai lengva. Milda 
ištekėjo jauna, tik baigusi gimnazijų už 
Petro Dulhunty, Alinos Krogerytės - 
Dulhunty ir Philip Dulhunty antrojo 
sūnaus,tad normaliomsstudijomstėvų 
namuose jai nebuvo laiko. Milda ir 
Peter augina dvi dukreles (vyriasnig- 
jai 13 metų, jaunesniqjal - 11). Tad 
studijuoti Milda galėjo tik neakivaizdi
niu būdu. Su dideliu pasiryžimu ir 
ištverme ji taip studijavo septynerius 
metus, nežiūrint to, kad šeima buvo 
jauna, nežiūrint visokių negalių.

Milda rašo poeziją ir tapo. Jau 1983 
metais išleido savo eilėraščių rinkinį, 
knygą pavadindama ją "Poetic Li
cence". Knyga iliustruota jos pačios 
juodo rašalo tapybos kūriniais. Nors ji 
poeziją rašo anglų kalba, nepamiršo 
gimtosios lietuvių kalbos ir kalba lais
vai ir taisyklingai lietuviškai. Jos keletą 
eilėraščių Į lietuvių kalbą išvertė a.a. 
Vladas Jakutis, su dideliu įžvalgumu 
išgaudamas jaunos poetės polėkius ir 
jausmus, išreikštus kita kalba. Šie verti
mai buvo spausdinti "Mūsų Pastogėje" 
bei Australijos lietuvių kūrybos antolo
gijoje, "Po Pietų Kryžiumi", redaguoto
je Danos Baltutienės, Gedimino 
Butkaus, Ievos Didžytės - Arienės, 
Alenos Karazijienės ir Alberto Zubro. 
Antologija spausdinta Vilniuje, 1990 
metais.

Malonu pasidžiaugti kartu su Milda, 
jos šeima ir gimine šiuo atsiekimu ir 
lieka tik palinkėti jai ir toliau eiti 
literatūros ir meno takais.

V. Patašius

užtenka, rekėjo patirties. Iš kur ją 
įsigijote?

- Aš jau seniai dalyvauju įvai
riuose Švietimo Ministerijos kvies
tiniuose komitetuose. Kiekviena 
valstija kitaip sprendžia savo prob
lemas. Mes Canberroje paruošėme 
naują "curriculumpolicy", kuriame 
aiškiai išdėstyta, kaip kiekviena 
mokykla privalo sustatyti progra
mas, kad kiekvienas studentas 
galėtų patirti kiekvieną mokslo šaką 
bendroje programoje. Man teko iš
balansuoti darbo valandas pro
gramoje: atrinkti kas yra svarbiau 
ir kam skirti daugiau laiko. Be to, 
turėjau progos dirbti jau keletą 
metų ir pačioje ministerijoje. Dirb
dama mokytojų paskirstymo (mo
kykloms) darbą ir vėliau kaip 
programų paruošimo patarėja (vi
soms mokslo šakoms, per visus pri
valomo mokslo metus), įgijau rei
kiamos patirties. Būdama direkto
riaus pavaduotoja, esu kartu ir 
patarėja, dalyvauju ministerijos 
posėdžiuose, ten ir įgijau reikia
mos patirties. Tada man ir atėjo 
mintis, praėjus keletai metų po 
naujo "curriculum policy" įvedimo, 
kad reikėtų moksliškai ištyrinėti 
kaip vyksta gimnazijos darbas, nes 
jautėsi, kad yra nemažai kontro
versijos. Pradėjau tyrinėti ir balan
suoti programą, užbaigusi darbą, 
įteikiau universitetui peržiūrėti. 
Universitetas tezę priėmė ir man 
suteikė magistrės titulą.

Kunigo Dr. Alfonso Savickio
J V B I L

Retai gali sutikti lietuvį kunigą 
įšventintą paties Popiežiaus. Kuni
gystės sakramento galias Alfonsas 
Savickas, šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos auklėtinis, gavo 1970 
metais iš popiežiaus Pauliaus VI 
rankų.

Savo 50 metų kunigystės, Auksi
no jubiliejaus proga Popiežius 
pirmą kartą Bažnyčios istorijoje 
suteikė kunigystės šventinimus 
279 įvairių tautų djakonams. 
Iškilmėse dalyvavo per 30 kardi
nolų, įvairių tautų diplomatiniai 
atstovai prie Vatikano, daugelio 
naujųjų kunigų tėvai ir artimieji, 
didžiulė minia tikinčiųjų.

Gegužės 21-ą dieną po iškil
mingų pamaldų atšventėme vi
sų mūsų parapijiečių mylimo ir ger
biamo kunigo , Apylinkės pirmi
ninko, Dr. Alfonso Savickio 
kunigystės dvidešimt penkerių me
tų, taip vadinamą, Sidabrinį jubi
liejų.

Pagal paprotį vienuoliktą valandą 
ryto St. Frances lietuvių parapijos 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pamal
dos. Pats jubiliatas atlaikė Šventas 
Mišias, kuriose dalyvavo Pertho 
arkivyskupas B. Hickey, grojo 
styginės muzikos kvartetas.

Kunigas Dr. A. Savickis savo 
pamoksle lietuvių ir anglų kal
bomis apsakė jaunystėje suvoktą 
pašaukimą tapti kunigu, papasako
jo apie savo dvidešimt penkerių 
metų kunigystę. Visiems gar-

. Rasa Kubiliūtė - Mauragienė

- Tenka tik pasveikinti Jus už 
tokią konkrečią ir naudingą studi
ją mokslo pažangai. Mane stebina 
Jūsų darbštumas, darbas be abejo 
pareikalavo didelių pastangų.

- Turiu pabrėžti, kad tai buvo 
įmanoma tik dėl visos šeimos 
pasišventimo - daug padėjo mano 
vyras Mindaugas ir visi keturi 
vaikai, sumažindami mano 
namų darbo naštą, visiems jiems 
esu labai dėkinga.

- Be Jūsų ypatingo darbštumo 
pastebėjau ir didelį tautinį jau
trumą: savo disertacijoje išdrįsote 
pasirodyti lietuvaite, dedikuodama

I E J C S

Kunigas Dr. Alfonsas Savickis

bingiems svečiams padėkojo už da
lyvavimą šiose iškilmėse. Po 
pamaldų visus pakvietė į Pertho 
lietuvių namus bendriems pietums. 
Iškilmėse dalyvavo ir gerbiamas 
arkivyskupas B. Hickey. Po pietų 
kunigą Dr. A. Savickį sveikino A. 
Čižeika, savo kalboje pabrėždamas 
jubiliato pasišventimą Dievui, 
Tėvynei ir savo parapijos 
žmonių gerovei, įteikė visų tau
tiečių suaukotą dovaną.

Linkime mūsų brangiam ir ger
biamam kunigui, Apylinkėa pirmi
ninkui Dr. Alfonsui Savickui, su
laukus Sidabrinio Kunigystės Jubi
liejaus sveikatos ir Dievo palaimos

darbą savo seneliui Stasiui Šilin
gui, buvusiam nepriklausomos Lie
tuvos teisingumo ministrui ir savo 
šeimai padėkoti lietuvišku žodžiu: 
...ačiū, ačiū, ačiū... Juk tai gražu!

Pažįstu Jus Gerb, Magistre, nuo 
jaunų dienų, nuo tada kai išlydėjau 
Jus į pasaulio jaunimo kongresą ir 
toliau j au nebeišnykote iš lietuviško 
akiračio, visur buvo galima jus su
tikti: choro vadove, Krašto valdy
boje, skautų eilėse, o šiandien esate 
Canberros Lietuvių Apylinkės 
pirmininkė, išauginote gražiai kal
bančius lietuviškai keturis vaikus, 
o tas juk nebuvo taip lengva šiomis 
sąlygomis padaryti. Stebina mane 
ir Jūsų šeimos entuziazmas Lietu
vą lankyti ir jai padėti, - bene tris 
kartus Jūsų šeima lankėsi Lietu
voje. Kurį laiką judu su vyru bu
vote įsijungę į pedagoginę pagalbą 
Lietuvai su paskaitomis, supažin
dindami mokytojus su Vakarų pa
saulio mokslo metodika. Šia malo
nia proga, miela Magistre, noriu 
Jus pasveikinti ir pasidžiaugti kar
tu su Jūsų šeima, o Jums linkiu dar 
vieną šuolį padaryti - pasiekti Dr. 
laipsnį.

a. m.

Dailininkas Juozas Bagdonas
Iš JAV, kovo 12 d. į Lietuvą išsiuntė savo 

160 paveikslų. Jie buvo sudėti į 8 dėžes ir 
su-sukti j 3 dideles tūtas. Paveikslai si
unčiami į Kauną, kur pavasarį rengiama 
didelė jo kūrybos paroda.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 23 1995.6.12. psl.3

3



AR REIKIA LIETUVAI
IŠEIVIJOS PARAMOS?

Ne. Nereikia! Ką ji išmano apie 
padėtį Lietuvoje taip toli būdama ir taip 
seniai išjos išvykus? Juolab, atvažiavęs 
svečiuosna dažnas stebisi, kad mes vie
naip galvojame, antraip sakome ir 
trečiaip padarome. Tokie požymiai lyg 
tai ir apgaviko įvaizdis. Bet mes tuo 
didžiuojamės-įkalinti50metų sovietijoje 
tik šitos savybės dėka išgyvenome. 50 
metų laviravome tarp mirties ir gyveni
mo, tarp kalėjimo ir Sibiro, tarp 
psichiatrinės ligoninės ir bado. Ir būtent 
šio trigubo žaidimo dėka išlikome. Ir ne 
tik išlikome, bet ir išsaugojome laisvos 
Lietuvos įvaizdį ir pirmai progai pasi
taikius, atstatėme Tėvynės valstybin
gumą.

Tokia nuomonė labai intensyviai buvo 
formuojama ir toliau vystoma dabar Lie
tuvoje. Emigrantai, esą, tiktai siunti
niais mus rėmė... Ekonominę pagalbą 
gali ir toliau teikti, tik šiukštu, ne 
demokratiją, ne politiką, ne valdžią. 
Žodžiu, valstybingumas mūsų, o 
pašaipėlės - jūsų...

Tiesa, kai kas sako, kad Lietuvos val
stybingumo atstatymas ne vien 
mūsų nuopelnas. Šneka, kad su Lietuva 
būtų buvę kaip su Čečėnija, jei ne išei
vijos politinė veikla. Kad būtent jie iš
saugojo Pasaulyje Lietuvos valstybingu
mo idėją, išlaikė Lietuvos ambasadas 
pasaulio valstybėse ir per jas vykdė visą 
Lietuvai naudingą politinį darbą. Tiesą 
pasakius mes ir patys pastebėjome, kad 
Gorbačiovui, mus užspaudus blokada, 
JAV atsisakė teikti Rusijai paramą. Lyg 
ir akivaizdu, kad tai emigrantų darbas, 
bet taip nemalonu dalintis su kuo nors 
laurus... Geriau - nepastebėti... Tiesa ir 
tai, kad jau po 1,5 metų nuo 
nepriklausomybės paskelbimo buvome 
pripažinta valstybe tiek mažų, tiek ir 
didelių valstybių, tame tarpe ir JAV! Kai 
tuo tarpu 1998 metais paskelbus 
nepriklausomybės aktą, JAV mus 
pripažino tik po 6 metų. Argi tai ne 
išeivijos nuopelnas? Vienok informacija 
apie Lietuvos išeivijos politinę veiklą ir 
puikius rezultatus buvo slepiama, o da
bar slopinama ir įkyriai formuojamas 
mūsų šaunumo įvaizdis, o emigran
tų nuopelnas - tik šalpa.

Tuo tarpu daug kartų, garsiai ir aiš
kiai reikėtų pasakyti ir šimtą kartų, pa
kartoti: ne, ne vieni tą pasiekėm. Krau
jas Kaukazo respublikose rodo lietuvių 
išeivijos politinės veiklos mąstą, kainą ir 
svarbą.

Lietuvos valstybingumo atstatymas - 
tai bendra abipus vandenyno 
gyvenančių lietuvių pergalė. Gaila tik, 
kad dar negalime ja pasidžiaugti. Išeiv
ija neatgavo pilietybės ir nuosavybės, 
Lietuvoje gyvenantys ir toliau skursta, 
nes valdžioje esantys pasikrikš
tiję! komunistai, alina Tėvynę neteisėta 
privatizacija bei skolomis.

Lietuvos valstybingumas atstatytas, 
tačiau demokratija darneatstatyta. Svar
biausia, kad priešas dabar - ne okupan
tai, o savi kolaborantai, įvairiom 
politinėm priemonėm įsikibę besilaikan
tys valdžioje. Už demokratiją reikia ko
voti demokratinėmis priemonėmis, 
kurių mes nežinome ir nemokame nau
doti. Akivaizdu, kad būtent 
Lietuvių išeivija ir yra šioje kovoje po
tenciali jėga, mokanti, norinti ir galinti 
šį darbą dirbti. Šitai puikiai supranta 
žlungančio sovietinio režimo kolaboran- 
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tai ir griebėsi visų priemonių nukreipti 
išeivijos jėgas nuo politikos vien 
į ekonomiką. Per visą savo sistemą pa
darė viską, kad supriešinti išeiviją su 
Lietuvoje gyvenančiais, sumenkindami 
jos vaidmenįLietuvos laisvės byloje. 
Suskaldydamiį "mus" ir "juos" bei įstum- 
dami į neviltį abi puses.

Gediminas Vagnorius 
Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
Tėvynės Sąjungos Valdybos pirmininkas

Suskaldymas buvo įvykdytas 
pilietybės įstatymo dėka, kai pilietybę 
gavo visi okupantai, bet negavo emi
grantai. Nušauti du zuikiai: tauta su
skaldyta, o rinkimų metu neteko 800000 
balsų už demokratiją. Tuo tarpu prie 
persikrikštijusių komunistų prisideda 
700000 okupantų. Akivaizdi persvara 
į kairę 1.5 milijonų, rezultatai valdomi 
neokomunistų. Rinkimai Kaišiadoryse 
tai patvirtino.

Supriešinimas buvo įvykdytas - atsi
sakius išeivijos pagalbos 1990 metais 
formuojant vyriausybę. Vietoj pati
kimų Lietuvai politkalinių ir emigrantų, 
vyriausybė buvo suformuota iš KGB- 
istų ir TSKP lyderių!!! Pasekmės 
akivaizdžios - žmonės negavo nuosavybės 
ir skursta, neatstatytos valstybinės 
sienos (Mažoji Lietuva, Suvalkų tri
kampis, "salos" Gudijoje) ir neįvykdytas 
istorinis teisingumas. Tokia "politika" 
sąlygojo įvairias konfliktines Lietuvai
situacijas: lenkų autonomijos kūrimas, 
kaltinimas žydšaudžiavimu, "tranzi
tas"...

Turime suprasti, kad tai partokratijos 
pastangos išsilaikyti valdžioje. Pri
siminkime 1918 m. - Lietuvoje buvo 500 
komunistų ir Rusijos "ochranka". 1990 
m. - 200000 komunistų (persikrikštiju
sių) ir KGB - su išplėtota sistema, infil
truota į visas beatsikuriančias politines 
ir visuomenines organizacijas. TSKP - 
KGB sistema iki dabar disponuoja visa 
informacija. Ir juos galime pažinti tik 
pagal darbus ir metodus: neleisk 
susikurti, susikūrė - suskaldyk, nepa
vyko - padubliuok arba nors tuščiais 
ginčais viduje trukdyk. Be to reikia 
įvertinti tai, kad

-"geležinė uždanga" suvaidino didelį 
lietuvių skaldymo vaidmenį;

- šį darbą tęsia tikslingai vykdoma 
dezinformacija;

-abipus vandenyno gyvenan
čių lietuvių skirtinga materialinė bazė;

-žlunganti partokratija savo tikslą 
kuria ir išeivijos tarpe, tuo tarpu mes 
neturime lėšų elementariems kontak
tams su išeivija.

Blogiausias priešas - tas kurio 
nematome, o jis dirba mūsų tarpe ir 
mūsų vardu. Taip vietoj komunis
tų išeliminavimo iš politinio ir valstyb
inio gyvenimo - buvo išeliminuotas 
Sąjūdis, Vilkas. Taip šiandien stengia
masi įteigti išeivijai, kad jos 50 
metų politinės batalijos baigėsi 
sėkmingai - Lietuvos valstybingumas 
atstatytas. O kad niekas nepasikeitė - 
nesvarbu. Kaip buvo valdžioje komuni
stai, taip ir liko (tik pasivadinę kitu

KETVERI METAI BE J. DAMBRAUSKO
Šių metų birželio 13 diena. Praėjo 

ketveri metai kai atsisveikinome su 
Julium Dambrausku. Prisimenam jį 
kaip vieną Sydnėjaus lietu
vių "Atžalos" teatro steigėją, režisierių 
ir gerą draugą. Nuoširdžiai dosnų, 
vaišingą, visuomet pasiruošusį kiekvie
nam padėti, sugebantį visus mus pra
juokinti ar paguosti. Pasigendame ben
dravimo, susitikimų, pokalbių bendro
se vakaronėse. Dar būdamas gyvas 
Julius savo pasakojimuose vis 
užklysdavo į gimtąją Luokę. Prisimin
davo išblaškytos Dambrauskų šeimos 
namus ir ten įkurtą ligoninę. Palydėti 
Juliaus į paskutinę kelionę susirinko 
gausus draugų būrys. Gėlių vietoje jie 
aukojo pinigus tai ligoninei remti.

1992 metais man važiuojant į Lietu
vą, surinkta suma buvo pakeista 
į tūkstantį Amerikos dolerių. Deja, 
nuvažiavus į Luokę, jokios ligoninės 
Juliaus tėvų namuose nebebuvo, bet 
netoliese buvo nauja ambulatorija, ku
rios gydytojai Ilonai Valiūtei pasiūliau 
sudaryti medicinos reikmenų sąrašą. 
Ji buvo du kartus atvažiavusi į Vilnių ir 
mes j ai patariant pirkome vaistus, įvai
rią aparatūrą ir pirmos pagalbos reik
menis. Amerikos dolerio perkamoji 
vertė 1992 metais buvo gana aukšta. 
Nupirkus visus norimus medikamen
tus ir įrangą, dar liko 600 USD. At
siklaususi Irenos Dambrauskienės, 
likusią sumą per profesorių D. 
Pūrą įteikiau Vilniaus Universiteto 
vaikų psichinės sveikatos centrui. Ten 
anksčiau dirbo ir dabar bendradar
biauja Australijos lietuvaitė Danutė 
Baltutytė.

Pavėluota ir ne visiškai aiški profeso
riaus D. Pūro žinutė apie gautą auką 

Rusija pagaliau pažadėjo atiduoti Lietuvai 
dalį turto, kurį užgrobė sovietai

Rusija grąžins Lietuvos piliečiams santaupas, kurias jie SSSR metais buvo 
patikėję maskviškiam ryšių su užsieniu bankui ("Vniešekonombank"). Šis ban
kas tada kontroliavo visų SSRS piliečių asmeninius indėlius laisvai konvertuoja
ma valiuta.

Apie tai telefoniniame pokalbyje su Lietuvos Ministru Pirmininku Adolfu 
Šleževičium pranešė Rusijos premjeras Viktoras Černomyrdinas. Jis patikino, 
kad pinigai bus pervesti Lietuvai šiais metais. 1990 metais Lietuvai paskelbus 
Nepriklausomybės atkūrimo aktą, jos piliečiai "Vniešekonombanko" valiutinėse 
sąskaitose laikė daugiau kaip 7 milijonus dolerių. Pagal tų laikų kursą tai buvo 
labai dideli indėliai. Dabar Maskva sutiko grąžinti šiuos indėlius su procentais 
(Lietuvai bus pervesta apie 10 milijonų dolerių).

Rusijos premjeras taip pat patikino, kad netrukus bus grąžinti Lietuvai jos 
ambasadų pastatai Paryžiuje ir Romoje. Šiuos pastatus, 1940 metais okupavusi 
Lietuvą, SSSR laikė savo nuosavybe. Derybos dėl jų grąžinimo Lietuvai pradėtos 
1990 metais. Tuometinis SSSR lyderis Michailas Gorbačiovas bei premjeras 
Nikolajus Ryžkovas tvirtino, kad SSRS jį valdo teisėtai. Jie reikalavo, kad 
Lietuva šį turtą išpirktų.

vardu). Kaip neatgavo savo nuosavybės 
savininkai, taip ir skursta toliau. Kaip 
nebuvo 50 metų teisybės, taip ir nėra jos 
ir šiandien.

Tai tik keli KGB infiltracijos į deši
niųjų pusę pavyzdžiai. Reikia tik įsi
vaizduoti visų persikrikštėlių dar
bų pasekmes Lietuvai! Štai prieš tokią 
gerai valdomą, nematomą KGB ir 
akivaizdžią prokomunistų armiją dabar 
tenka kovoti Lietuvoje. Todėl būtina 
visų abipus vandenyno gyvenančių lie
tuvių vienybė, kitaip neatstatysime 
demokratijos Lietuvoje. Ar leisime an
trą kartą įsitvirtinti valdžioje komunis
tams, ar leisime prapuldyti Lietuvą - 
priklausys nuo mūsų supratingumo ir 
ryžto.

Dr. 11. Gajauskaitė

Julius Dambrauskas
pasirodė "Mūsų Pastogėje" tik 1993 
metais. Profesoriaus laišką gavo ir Ire
na Dambrauskienė.

Luokės ambulatorija, pagerbdama 
Juliaus atminimą, pasipuošė dekora
tyviniu skydu su įrašu: "Juliui 
Dambrauskui šviesiam Luokės ambu
latorijos globėjo atminimui 1992". 
Apie tą skydą sužinojau iš Luokės am
bulatorijos seselės Antaninos 
Tamašauskienės, maloniai atsiuntu- 
sios man ir jo nuotrauką.

Tavo gi brangus atminimas, Juliau, 
lieka draugų širdyse.

Dana Binkienė
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Kokia kariuomenė reikalinga 
Lietuvai?

Tęsinys iš praeito nr.

Tuo metu Lietuva būtų galėjusi sumo
bilizuoti per karo komendantūras iki 
250000 vyrų, nors buvo numatyta 
pašaukti į kariuomenę tik 120000- 
135000 atsarginių. Karo atveju būtų su
formuotos 4 stiprios divizijos ir dvi atski
ros brigados, neskaitant kitų 
kairuomenės dalių: karo aviacijos (su 
apie 130 lėktuvų), šarvuočių, kavaleri
jos, karo technikos, priešlėktuvinių ir 
prieštankinių dalinių ir karo laivyno.

Po paskutinės kariuomenės reformos 
mobilizacija buvo decentralizuota, per 
komendantūras įvykdoma per 24-12 va
landų.

Palyginimui, Latvija turėjo 170000 
apmokytų atsargos karių ir 20000 
neapmokytų. Karo atveju buvo numaty
ta mobilizuoti 130000-180000 at
sarginių, taigi būtų iš viso 7 divizijos, 2 
kavalerijos pulkai, 3-4 atskiros artileri
jos grupės, 2motorizuotosbrigados, 3-4 
batalionai dviratininkų ir karo laivynas. 
Mobilizacija truktų 3 dienas, užimti ko
vos pozicijoms - 5 dienos.

Estijos kariuomenė turėjo kariškai 
paruoštų atsarginių apie 120000, o su 
kariškaineparuoštaisišvisoapie 160000 
gynybos vyrų, iš kurių būtų suformuotos 
8 brigados po 2 pulkus kiekviena. Dalis 
atsarginių būtų paskirstyta į karo 
laivyną. Mobilizacija turėtų būti įvykdy
ta per 24 vai., pasiruošusi kovai per 3 
paras.

GINTARO ANSAMBLIS
VAKAROJA

Mūsų kartos gyvenimui einant į 
saulėlydį, kas neišvengiama, ne vieną 
persmelkia mintis: ar tai jau sparčiai 
artėjantis galas? Ar taip ir pradingsime 
bendrame australiškame katile, kaip 
paprastai atsitinka su ketvirtos kartos 
imigrantais. Sunku įsivaizduoti, kad tuo 
pačiu nebus mūsų chorų, tautinių 
šokių...

Melburnas yra laimingas savo tarpe 
turėdamas keletą deimančiukų - 
gabių, sumanių, norinčių dirbti ir auko
tis, tautiečių. Ir ne tik iš vyresniosios kar
tos. Jaunesniųjų dėka šeštadieniais Lie
tuvių namai pilni gyvybės: koridoriuje 
laksto vaikai, jaunimo kambaryje repe
tuoja Gintaro choristai, salėje pakaito
mis šoka kelios grupės - pradedant 
vaikų darželiu, baigiant jų tėveliais ir kai 
kuriais seneliais. Tai antra, trečia ir ket
virta karta. Ir kai meti akį į tą ketvirtą 
kartą, ateina mintis, kad mums dar ne 
galas, kad dar to galo ir nematyti. Ne
gali nesistebėti iš kur tiek laiko, noro, 
entuziazmo, kantrybės ir meilės jau 
visą eilę metų vadovauti tautiniams 
šokiams atranda mūsų Dalia Antanai
tienė ir taip jau užsiėmusi savo šeima, 
studijomis, skulptūra tapyba Ir t.t. Ji žino 
kaip visus sujungti, sugrupuoti,įkvėpti 
norą jai paklūsti su atsidavimu ir meile.

Šeštadienio vėlyva popietė,gegužės 
20 - toji. Lietuvių namų jubiliejinė salė 
sausakimša. Daugumoje vyrauja jauni 
veidai. Susirinkome vakaronei, kuri šį 
kartą organizuota ne pasipelnymo tiks
lu, bet greičiau atsidėkoti visiems už 
paramą, pabendrauti, suartėti, suvesti 
jaunąjį "Malūnėlį" su Gintaro grupe.

Taigi, Lietuva, Latvija ir Estija karo 
atveju galėjo turėti iki 1/2 mln. karių, 
apie 20 divizijų, su visomis pagalbinėmis 
karinėmis dalimis. Tai jau nemaža jėga.

Duomenys iš div. gen. St. Raštikio 
knygos Jvykiai ir žmonės“, III t.

Lietuvos kariuomenės KAM biudžetui 
buvo skirta:

1925 m. 48 mln. litų 
e 1935 m. 70 mln. litų

1938 m. 90 mln. litų
1939 m. 88 mln. litų
Tai sudarė (1938 m.) 24,23% bendrų 

valstybės išlaidų.
Tad kokia kariuomenė reikalinga Lie

tuvai?
Mano supratimu, tik patriotiška, ge

rai paruošta, judri, motorizuota moder
niais ginklais, įskaitant prieštankinius 
ir priešlėktuvinius, ginkluota kariuo
menė, remiama karo aviacijos ir karo 
laivyno gali tam tikrą laiką ginti savo 
valstybę tai vadinamose stabdomose 
kautynėse. Ypatingai svarbu turėti gerus 
svetimų lėktuvų sekimui radaro 
įrengimus pasienio punktuose, moder
nius naikintuvus, ginkluotus raketomis 
ir 6-10 greitlaivių (torpediniųlaivų) jūros 
krantų gynybai su mokomuoju laivu 
minininku.

Kariuomenėn turėtų būti šaukiami 18- 
20 m.jaunuoliai 6-12 mėnesių karo tarny
bai, kurie po 2-3 mėnesių apmokymo 
būtų prisaikdinti ir taptų eiliniais. Karo 
aviacijoje ir karo laivyne tarnyba galėtų

Stebint programos išpildymą pasi
daro aišku, kad jau kuris laikas kai šalia 
tautinių šokių, kuriais ne tik mes vietiniai 
gėrimės, bet ne taip jau seniai žavėjosi 
visa Lietuva, po truputį bręsta jaunas, 
naujas choras. Danutės Levickienės 
suorganizuota Gintaro dainininkų 
grupė, padedant laikinai iš Lietuvos 
atvykusiai Jūratei Cechą vičiūtei, ne tik 
mums keletą kartų pasirodė. Jį taip pat 
girdėjo ir Lietuva. Jame dalyvauti jau
nimo nebereikia kalbinti, kaip neberei
kia su žiburiu atlikėjų ieškoti "Melburno 
kaimo dainininkams", sujungusiems ir 
jaunus ir vyresniuosius. Jiems vadovau
ja Bronė Staugaitienė. Visi žinome su 
kokiu pasisekimu jie dalyvavo 
paskutinėse Lietuvių Dienose 
Adelaidėje.

Gintaro šokėjai pasirodė su mediniu 
žirgeliu, audėjėle, landytiniu aš- 
tuonyčiu, žemaitišku vajaunu ir pliauš- 
kučiu,įtraukusiu ir publiką. Aiškiai matėsi, 
kad šoka todėl, nesšokti smagu. Jautėsi 
ir disciplina, ir laisvumas, ir dinamika. 
Šokama sau - pasidžiaugti, nebūtinai 
pasirodyti. Graži išvaizda, gražūs rūbai. 
Maloniai nustebino Gintaro dainininkų 
grupė, padariusi tikrai didelę pažangą, 
ypač tarsenoje. O Melburno kaimo 
dainininkai mus pradžiugino nuotaikin
gu dainų išpildymu ir prijuokino 
■pašnekesiu" tarp mamos (Alenos 
Karazijienės) ir dukros (Gabrielės 
Staugaitytės). Anot mano stalo kai
myno mums nėra ko importuoti, kai 
turime ką eksportuoti.

Maloniai aptarnauti jaunimo, pa
vaišinti mamų ir vienos močiutės išvirta

XX laidos kadro kariūnai 
išleidžiamame parade

1939 m.

tęstis 15-18 mėnesių. Po to keletą metų 
kasmet būtų šaukiami apmokymui 2-3 
savaites.

Jokiu būdu nepriimtina prielaida, kad 
galime laikyti profesinę samdomą ka
riuomenę. Tokia kainuotų brangiai al
gomis, reikalaujamomis geriausiomis gy
venimo sąlygomis (butais, maistu, ge-

Šoka Melburno jaunimėlis
skaniavakariene,kavairpyragais(apie 
200 alkanų burnų pamaitinti joms tikrai 
nebuvo piknikas), skirstėmės nenoriai, 
palydėti Gintaro ir kaimo dainininkų 
užtraukta "O lunkela, lunkela", kurią 

aukos huimunii; namams 
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Ar 888 
TALKOJE iki birželio 4 dienos gautos 
sekančios aukos (TAIKA, P.O. box 307, 

North Melbourne, 3051)

Z. & L. Sipavičiai $ 300
A. Tamašauskas $ 100
G. Gasiūnienė ' $ 50
Zumerių šeima $ 250
P. & J. Mičiulis $ 100
K. Gamauskas $ 20
Vyt. Pošiūnas $ 40
L A. Stankevičienė $ 50
I. Jokubauskienė $ 50
J. Balbata $ 100

riausia apranga) ir 1.1. Tokią kariuomenę 
gali samdyti tik labai turtinga šalis.

Antra, tokia kariuomenė gali būti 
paveikta psichologiniai ir finansiniai 
antivalstybinių jėgų, jų lojalumas arba 
tarnybos sutartis gali būti nutraukta 
tada, kai, labiausiai reikalinga. Ypatin
gas nepasitikėjimas gali būti karo avia
cijos lakūnais, kaip parodė kad ir Kini- 
jos-Tai wan'o pavyzdžiai, skrendant į kitą 
(ir neutralią) valstybę ir tokiu būdu de
zertyruojant.

Trečia, ar atsirastų reikiamas skai
čius karių, kad sudarytų norimą skaičių 
divizijų (dalinių) tuo metu, kada tai reika
linga. Argi galima palyginti mūsų 
Nepriklausomybės (1918-1922) kovų 
arba pokario (1944-1953) Laisvės kovo
tojų, išėjusių į kovos laukus savanoriškai, 
jokių iš anksto išskaičiavimų: kiek gaus 
algos, ką gaus, kai baigs tarnybą ir ko
kios sąlygos (priimtinos ar nepriimti
nos) bus tarnybos metu. Jie visi išėjo 
vedini meilės savo Tėvynei, ginti savo 
šeimų ir tautos, pasiruošę geriau mirti 
negu vergauti, nebodami pasekmių.

Visuotinė karo prievolė leidžia visiems 
jauniems žmonėms (dabar jau ir mergi
noms) susipažinti su drausme, karišku 
gyvenimu, ginkluote, bendradarbiavimu 
su tolygiais ir viršininkais, ugdo Tėvynės 
meilę, lavina ir kariškai, visuomeniniai 
ir kultūriniai, skatina švietimą, dalinai 
irpasiruošimąkaikurioms specialybėms, 
grįžus į civilinę padėtį.

Algimantas Žilinskas
Tęsinys sekančiame numeryje.

bedainuodami, regis, dėsis ant pečių 
grėblius ir dalgius ir žygiuosį laukus šieno 
pjauti.

Ačiū Gintarui! Lauksime sekančio 
pavakarojimo. v. V.
V. Rusienė $ 150
J. & J. Kalgovas $ 50
A. & Z. Storpirščiai $ 50
H. Karvelienė $ 100
S. & J. Kušleikai $ 20
A. & J. Mikutavičiai $ 50
A. Janavičienė $ 20
E. Laurinaitienė $ 100
M. &J. Zinkai $ 100
T. Kašauskas $ 50

Sibiro tremtiniai taria Jums ačiū 
24 190 kartų!

Talka
Talka atsiprašo - M.P. Nr.22 klaidin

gai pranešta aukotoja. Turi būti
Aleksandra Vingienė $25

• ' — „Mūsų Pastogė“ Nr. 23 1995.6.12. psl.5

5



^SPORTAS
SPORTIŠKAS AČIŪ

Motinos Diena Hobarte M

Nuoširdi manopadėka Sydnėjaus spor
to klubui "KOVAS" už suruoštą 
tokį puikų mano pagerbimą Lietuvių 
klube. Valdybos pirmininkui E. Lašaičiui 
už gražų žodį, linkėjimus ir jo 
"auksinių" rankų padarytą man 
"KOVO" prisiminimo dovaną, vakaro 
programos vedančiąjam, nepavarg
stančiam koviečiui P. Andriejūnui, labai 
daug darbo įdėjusiom ir taip gražiai 
paruošusiam programą, stalus ir visą 
salę Gr. Newman, J. Masiokienei ir R. 
Kasperaitytei bei jauniesiems, gražiai 
savo tėvus pakeitusiems ir daug "KOVE" 
dirbantiems P. Gustafson ir P. Burokui.

Didelis sportiškas ačiū visiems mūsų 
Australijos sporto klubams, sveikinu
siems mane, Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamentui iš Vilniaus už tokį 
gražų raštišką sveikinimą su puikiu 
odiniu Vilniausherbu. Lietuvos Krepšin
io federacijai, Lietuvos Respublikos 
garbės konsului Sydnėjuje V. Sliteriui, 
Sydnėjaus ir Geelongo apylinkių pirmi
ninkams V. Juškai ir St. Šutui, išreiš- 
kusiems asmeniškai gražius linkėjimus 
ir sveikinimus. "Mūsų Pastogės" dabar
tiniam redaktoriui, "KOVO" veteranui

PRANEŠIMAS
Birželio 10 dieną ALFAS pirmininkas Antanas Laukaitis išvyksta į Lietuvą. 

(Grįžta 10.09.95). Visais ALFAS reikalais kreiptis į sekretorę Nitą Wallis 43 
Yanko Rd. WestPymble, 2073, Tel. (02)4981545 arbaiždininką Petrą Andriejūną 
18 Hyde Ave. Glen Haven 2156, Tel. (02) 6803389

New York
Vyto Gerulaičio motina ir sesuo 

pristatė teismui 88 milijo
nų dolerių ieškinį dėl teniso įžymybės 
mirties, apsinuodijus smalkėmis.

Pernai rugsėjo 18 dieną V. Gerulaitis 
buvo rastas negyvas plaukimo baseino 
pastate, jo draugo Martin Raynes 
nuosavybėje Long Island. Šio draugo 
pavardė irgi figūruoja ieškinyje.

Gerulaičių advokatų pareiškimu Vy
tas mirė dėl nesugebėjimo ir krimina
linio apsileidimo įrengiant ir aptarnau
jant baseino apšildymo įrengimus, kas 
privedė prie anglies viendeginio susitel
kimo.

Advokato Peny Weitz žodžiais, pasta
tas ir baseino šildymo sistema buvo

LIETUVOJE
5-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 

Žaidynių paruošiamieji darbai eina 
prie galo. Jau pagamintos žaidynių 
vėliavos plakatai, atminimo me
daliai, specialios juostos, žaidynių 
emblema ir su ja lipdukai, 
žiebtuvėliai, raktinės krepšeliai. 
Išleistas informacinis biuletenis. 
Bus išleistas specialus pašto ženk
las, 10 litų nominalo moneta, 
žaidynių leidinys, sportiniai 
marškinėliai, kepuraitės kak
laraiščiai.

Sudaryti visi žaidynių planai. 
Papildoma žaidynių programa su 
ristūnų lenktynėmis, mažuoju fut- 
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V. Augustinavičiui, ALFAS sekretorei 
dr. N. Wallis, mane sveikinusiemms ir 
šia proga 'KOVUI" įteikusiems gausias 
pinigines dovanas, Lietuvių klubo 
pirmininkui J. Karpavičiui ir Sydnėjaus 
"Talkos" skyriaus vedėjui V. Šliogeriui, 
klubo šeimininkei R. Kasperaitienei ir 
jos visiems padėjėjams už skanų maistą. 
Taip pat ir visai Lietuvių klubo valdybai 
už duotą salę ir darbą vakaro metu.

Nuoširdi mano padėka priklauso 
visiems mane raštu sveikinusiems: 
"Tėviškės Aidams", mano gimtinės 
Liepalingio muziejaus direktoriui A. 
Volungevičiui, visai jo šeimai ir mokyto
jai O. Bleizgienei už tuos gražius man 
skirtus poezijos posmus. Taip pat ir 
visiems mano artimiesiems iš Amerikos, 
Kanados ir Australijos.

Tai buvo mano gyvenime pirmoji tokia 
pagerbimo šventė, kur susirinkę virš šim
to mano artimų draugų ir prietelių. Po 
visų gražių linkėjimų ir skam
bių "Ilgiausių metų", supratau, kad 
neveltui mano dirbtas ilgametis sporti
nis ir lietuviškas darbas.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.
Antanas laukaitis

"mirtini sląstai".
Ieškinys, pristatytas New York 

Aukščiausiam Teismui, įvardina ir ba
seino šildymo sistemą įrengusią firmą, 
dvi ją aptarnavusias firmas. Sakoma, 
kad atsakovai žinoję apie pastato pa
vojingą padėtį dvi dienas prieš V. Geru
laičio mirtį.

Ieškinys prašo 70 milijonų dolerių už 
neteisėtą mirtį, 4 milijonus dolerių už 
skausmą ir kančias ir 14 milijo
nų baudžiamųjų nuostolių.

V. Gerulaitis nustojo žaisti tenisą 
1984 metais, pasidarydamas radijo 
komentatorium. Jis laimėjo 27 vieneti
nes ir devynias pirmenybes poromis, jų 
tarpe 1977 Australijos pirmenybes.

bolu ir aviacijos sporto švente. Bus 
renkama "Miss Pasaulio lietuvaitė 
- 95" ir vyks ekslibrisų konkursas. 
Sudaryta sutartis su Lietuvos vals
tybine televizija, kuri transliuos 
specialų žaidynių ciklą. Firma "Eu
ropean Travel Network-Baltic" duo
da 100 kortelių individualių sporto 
šakų laimėtojams, kuriegalėsnau- 
dotis šios firmos patarnavimais su 
10%-50% nuolaida. Numatoma žai
dynių talismanu patvirtinti 
lietuvių tautinį paukštį - gandrą.

Žaidynių atidarymo pagrindinė 
iškilmių tema bus Vilniaus 
įkūrimas, pradedant Gedimino sap-

Jau keletas metų kaip Motinos Dieną 
švenčiame Bonifaco ir Hildegard 
Šikšnių namuose. Švenčiame šeštadie
niais, nes tikrą Motinos Dieną, sekma
dienį, motinos ir senelės nori praleisti 
savo šeimose, su sūnumis, dukromis ir 
anūkais.

Mažėja mūsų skaičius ir motinėlės 
nyksta iš mūsų tarpo, kas metai viena 
ar dviem mažiau į šventę atsilanko, o 
jaunų motinų nemokame prisivilioti. 
Šiemet pasigedome Jievos Fromienės 
ir Jievos Andrikonienės. Matyt metų 
našta ir jų pečius spaudžia, vis sunki
au namus palikti.

Atšventėm šią brangią šventę ge
gužės mėnesio 13 -tą dieną. Nors 
Šikšnių patalpa vis dar prisipildė, bet 
laisvų vietų galima buvo pastebėti.

Atvykstančias motinas ir seneles 
Juozas Paškevičius pasveikino įteik
damas kiekvienai po gėlytę.

Apylinkės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas atidarė šventę paprašydamas 
minutės susikaupimu prisiminti moti
nas, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Po 
to paprašė Joną Krutulį, atvykusį iš 
Launcestono, paskaityti paskaitą. Jo
nas moka gražiai kalbėti ir šį kartą’irgi 
mūsų neapvylė. Savo paskaitoje jis 
paminėjo lietuvių motinų meilę savo 
šeimai ir jų nuopelnus Lietuvai 
amžiams bėgant. Paskaitą baigė le
genda iš senų laikų apie motiną su šir
dimi kietesne už akmenį, po kuriuo ji 
prižadėjo paaukoti savo vienintelį sūnų, 
gyvą palaidojant po kertiniu pilies ak
menų, nes ta auka buvo reikalinga pa
daryti pilį nenugalima. Bet žyniai, ku
rie tos aukos reikalavo, nežinojo, kad 
motinos pienas yra saldesnis už 
laukinių bičių medų, kad kūdikis ant 
motinos rankų yra už pūką lengvesnis 
ir jo motinos širdis buvo kietesnė už 
kunigaikščio kardo plieną jei ji galėjo 
savo sūnų mirčiai atiduoti. Vaikinas 
nebuvo po tuo akmenų palaidotas, nes 
žyniai į jo klausimus neteisingai at
sakė.

Plojimams nutilus, mūsų jaunoji, 
gabioji muzikantė Elzytė mus pa
linksmino grodama klarnetu, jos 
jaunesnė sesutė Nijolė laikė jai 
gaidų lapą. Elzytę pakeitė S. Augus- 
tavičius, jis skaitė poeto Bernardo 
Brazdžionio 1934 metais parašytą 
eilėraštį "Lietuvos Motina”.

R. Tarvydas paskaitė keletą trumpes
nių, bet taip pat jausmingų eilėraščių, 
parašytų motinoms pagerbti.

Į šią šventę atsilankė viešnia Gražina 
Smith iš Ethnic Communities Council. 
Ji papasakojo apie šios organizacijos 
veiklą ir pabrėžė, jog ši organizacija 
deda pastangas, kad senieji imigrantai 
galėtų būti patalpinti senelių namuose, 

nu ir baigiant šių dienų gyvenimu. 
Uždarymo ceremonijose bus 
pagerbti 1938 m. Tautinės olimpia
dos dalyviai, meninė dalis ir 
laimėtojų paradas. Programa bus 
papildyta menine gimnastika ir 
sportiniais šokiais. Numatoma fi
nansiškai padėti Šiaurės Rusijos 
lietuviams. Premjeras A. Šleže
vičius garantavo apgyvendinimo 
patalpų paruošimo finansavimą.

Antanas Laukaitis

Dvi Lietuvos motinėlės tariasi kaip 
išgyventi iki sekančios pensijos

savų tautybių grupėse. Ji ragino 
mūsų bendruomenę prisijungti prie šios 
organizacijos.

Visi buvome maloniai nustebinti, 
kada pirmininkas R. Tarvydas iššaukė 
Algį Taškūną ir atidarė dėžutę, kurioje 
gulėjo auksu žvilgantis medalis ir laiš
kas iš Lietuvos garbės konsulo 
Sydnėjuje Viktoro Sliterio. Šį laišką 
Ramūnas perskaitė: - "Lietuvos Respub
likos Prezidentas Algirdas Brazauskas, 
Lietuvos atkūrimo dieną, Vasario 16 - 
tosios proga už nuopelnus Lietuvos 
valstybei, jos kultūrai, menui, mokslui 
ir švietimui apdovanojo Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino Ordino Pir
mo Laipsnio medaliu Australijos lietuvį, 
Tasmanijos universiteto profesorių 
Algimantą Taškūną”. Po plo
jimų audros, Ramūnas prisegė šį me
dalį prie Algio švarko atlapo, išvardin
damas keletą jo nuopelnų.

Algis Taškūnas pareiškė, kad šis me
dalis priklauso nejam vienam, o visiems 
Hobarto apylinkės lietuviams. Be 
jų paramos jis nebūtų pajėgęs nudirbti 
visų tų darbų, už kuriuos jis buvo šiuo 
medaliu apdovanotas.

Didžiojo Lietuvos KunigaikščioGedi- 
mino Ordino Pirmojo Laipsnio medaliu 
buvo apdovanotas ir Hobarto kunigas, 
Jėzuitas John Doyle už nuopelnus, pa
našius į išvardintus A. Taškūno ap
dovanojime.

Užbaigdami Motinos Dienos pro
gramą, sudainavome "Ilgiausių Metų" 
Nijolei Wilson, kuri šventė keturiolik
tą gimtadienį ir Viliui Bukevičiui, 
sulaukusiam penkiasdešimt ketu
rių metų.

Po uždarymo dar ilgai vaišinomės 
Bonifaco Šikšniaus, Judy Tarvidienės 
ir Juozo Paškevičiaus parūpintu mais
tu ir gėrimais, dalinomės įspūdžiais.

S. Augustavičius

Ieškau savo giminaičio ir tikuosi, kad 
galėsite man pagelbėti. Jis yra

Vytas MATULAITIS,

gimęs 1921 m. Marijampolėje, Lietu
voje. Po karo jis apsigyveno Melboumo 
srityje. Prašau parašyti, jei ką nors 
žinote adresu:

Tomas Nenortas, 38 Webster Hill 
Blvd., WestHartford, CT 06107, U.S.A.
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MALONI
Kaip ir praeitais kartais, birželio 

mėnesio 4 -tq dieną Synėjaus Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Lietuvių klube Banks- 
towne surengta kultūrinė popietė 
praėjo smagiai ir jaukiai. Popietę 
atidarė Draugijos pirmininkė Ta- 
maravingilienė, padėkodama 
ypač gausiai susirinkusiems ir 
palinkėdama maloniai praleisti 
popietę. Programoje pasirodė 
nauja Jaunimo teatro grupė, su
vaidinusi Edvardo Lašaičio 
parašytą linksmą dviejų veiksmų 
scenos vaizdelį ’Palikimas’. Vaidi
nimą scenai paruošė grupei va
dovaujanti Onutė Maksvytienė.

Uždangai pakilus matosi, kad čia 
vaizdelis iš mūsų pačių gyvenimo: 
kambaryje ant sienos kabo Vytis, 
vieno aktoriaus rankose ’Mūsų 
Pastogė”, kito - "Karys“, o čia pat 
akivaizdžiai padėti ir ’Tėviškės Ai
dai". Matyt eilinis savaitgalio rytas, 
nes šeima dar neišsiskirsčiusi: 
senelis, tėvas ir sūnus varto 
laikraščius, dėdė skambina piani
nu, motina mezga. Nedaug bend
ros šnekos: senelis mini toli pasi
likusią jaunystę, tėvas perša sūnui 
pačią iš laikraščio, sūnus su 
užbėgusiu draugu svarsto arklių 
lenktynių galimybes. Vyresnieji 
kalba lietuviškai, tik su trupučiu 
angliškų priemaišų, gi, jaunieji 
abiem kalbom iš karto, kaip ne
retai ir tikrovėje išgirstam, publikai 
daug juoko, ypač kai nuolat 
nuaidi sydnėjiškiams pažįstamas 
Edvardo Lašaičio jumoras. Pirmas 
veiksmas baigiasi žinia, kad šeimą 
aplankys viešnia iš Lietuvos. Su 
viešnios atvykimu, antrame veiks
me, tiesiog aukštyn kojom verčiasi 
šeimos gyvenimas: senelis panori 
vesti, bet ima ir numiršta pa- 
springęs žuvies kaulu, prieš tai 
palikime turtelį užrašęs viešniai... 
Na gerai, kad vaizdelio pranešėja 
iš anksto buvo perspėjusi, kad ką 
publika girdėjo ir matė, tai tik gry
na fantazija, nepanaši į tikrovę. 
Žiūrovamsjuokinga ir nenuobodu.

Nuoširdi padėka priklauso

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Bronchitas
Bronchitas (tiksliau būtų bronchitis) 

ir plaučių uždegimas yra dažnai girdimi 
dviejų ligų vardai. Abidvi ligos rišasi su 
mūsų kvėpavimo organais: kvėpavimo 
takais (bronchais) ir plaučiais. Nebūtinai 
tie du organai suserga kartu. Reikia 
paminėti, kad dažniausiai liga apima 
viršutinius kvėpavimo takus (anglų ka
lboje -URTI, kas reiškia Upper respira
tory tract infection), t. y. trachėją, 
didžiuosius, vidutinius ir mažesnius 
bronchus, nepaliesdama pačios plaučių 
masės.

Negydomas bronchitas persimeta į 
plaučius, sukeldamas plaučių uždegimą 
- bronchopneumoniją, todėl pabrėžtina, 
kad bronchitą - URTI - privalu gydyti 
pačioje ligos pradžioje, kad sustabdžius 
ligos plitimą į plaučius, o taip pat, kad 
išvengus chroniško bronchito.

Žinoma, kad yra ligų, kurios paliečia 
tik plaučius, pav. plaučių džiova - tu
berkuliozė, kuri šiame krašte buvo 
išnykusi, bet dėl tam tikrų priežasčių vėl

POPIETĖ
Onutei Maksvytienei ir jauniems 
aktoriams, mūsų pradžiuginimui 
nepagailėjusiems pastangų ir 
laiko, kurio tikrai nei vienas neturi 
per daug, nes gi visi yra studentai, 
o taip pat lituanistinių kursų abi
turientai ar mokiniai. Gražu matyti 
mūsų scenoje tokius šaunuolius. 
Vaidino: Aistis Bieri, Gintas Fraser, 
Andrius Lašaitis, Venta Protaitė 
Antanas Sarkis, Audra Venclo- 
vaitė, Markus Venclovas, Rasa 
Venclovaitė ir Julija Viržintaitė.
Scenos apšvletimątvarkė Raimun
das Vingilis.

Onutė Maksvytienė

Per vaidinimą, smagiai pasi
juokus, susirinkusiems dar nerei
kėjo skirstytis, bet buvo proga 
tarpusavyje gražiai pabendrauti. 
Salėje sėdėjome ne eilėse, bet 
prie rūpestingai gėlėmis pa
puoštų staliukų. Programai pasi
baigus gėrėm kavą, vaišinomės 
skaniais pyragaičiais, dalinomės 
įspūdžiais. Tuo tarpu į sceną pa
kviesta Juta Sliterienė traukė 
laiminguosius loterijos bilietus. Pati 
loterija buvo ypač turtinga. 
Laimėtojai atrodė visi patenkinti 
o prizų buvo tiek daug, kad būtų 
sunku išvardinti.

Ačiū darbščiosioms S.L.M.S.G. 
Draugijos moterims už tikrai malo
nią popietę!

E. Jonaitienė

pradeda atsirasti.
Bronchitas, kaip ir kiekviena liga, 

pradžioje pasireiškia bendru silpnumu, 
negalavimu, apetito pablogėjimu. Nuo 
pirmos dienos ligonis skundžiasi sausu 
kosuliu, kuris lydimas lyg deginančio 
jausmo už krūtinkaulio. Vėliau pasireiš
kia skausmas šoninėse krūtinės ląstos 
dalyse, kada dažnas, stiprus kosulys 
sukelia tos dalies raumenų persitem- 
pimą.Kvėpavimaspadažnėjęs, paviršuti
niškas, dusulingas. Kartais pasireiškia 
melsvumas - cianozė rankose, kojose ir 
apie lūpas. Tai yra pasėka, nepakanka
mo deguonies kiekio kraujuje. 
Temperatūra pakyla iki 38 laipsnių C ir 
daugiau. Ligos bėgyje dažnai atsiranda 
pūslelių formos herpetinis išbėrimas apie 
lūpas.

Gydant susiduriama su tam tikrom 
problemom. Yra nuomonė, kad pačioje 
pradžioje reikia gydyti bronchitą-URTI- 
tik simptomatiškai, t. y. aspirinu ar pan
ašiais vaistais, vaistais prieš kosulį ir t.

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

PERTHE
Per paskutinius penkis mėnesius mirė: A. A. V. PAPEČKIENĖ, F. PAŠČE- 

KAS, velionis gimęs Ukrainoje buvo vedęs lietuvaitę,
A. STRELClŪNTENĖ, F.MARČIULAITIS, V. BRAZDŽIONIS.
Praėjusią savaitę palaidojome A. A. F. BEITMERIENĘ. Te ilsisi ramybėje

B. STECKIS.

PADĖKA 
Visiems prieteliams, prisiminusiems mano brangią, mylimą žmoną, 

A. t A.

STASĘ 
MAKŪNIENĘ 

dalyvavusiems gedulingose apeigose ir palydėjusiems ją į paskutiniąją 
kelionę, bei pareiškusiems užuojautas raštu ar žodžiu 

ir aukojusiems lietuviškai spaudai.
Nuoširdus, lietuviškas ačiū.

Juozas Makūnas

PADĖKA
Brangiam tėvui, uošviui ir tėvukui

a. t a. POVILUI LAURINAIČIUI
mirus, širdingai dėkojame kun. P. Martūzui, atlaikiusiam gedulin

gas šv. Mišias ir palydėjusiam į amžino poilsio vietą. Dėkojame 
lietuvių chorui "Daina" už giesmes ir Broniui Kiveriui už vargo
navimą, dirigentei Birutei Aleknaitei, choro vardu atsisveikinusiai 
su velioniu.

Dėkingi esame A. Kramiliui už atsisveikinimą, Sydnėjaus apylinkės 
valdybos ir šaulių vardu, A. Vinevičiui LKKD vardu.

Ačiū visiems mūsų draugams, pažįstamiems ir Horton gatvės kai
mynams, dalyvavusiems laidotuvėse bei išreiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu ir spaudoje.

Ypatinga padėka už visokią pagalbą D. ir R. Gečiauskams, J. ir G. 
Jenciams ir A. Kramiliui.

Liūdintys sūnus Algis, 
Dalė, Jolanta ir Andrius Laurinaičiai

t. Šitos nuomonės atstovai teigia, kad: 
pirma-reikialeistiorganizmui pačiam 

kovoti prieš ligos sukėlėjus, kad organiz
mas įgytų imunitetą,

antra - bronchitas - URTI - beveik 
50% yra sukeliamas virusų ir jokio akty
vaus gydymo nėra.

Kita nuomone (jos ir aš laikausi) tei
gia, kad besivaikydami imuniteto, 
susargdiname plaučius, sumažinam jų 
rezistenciją ir to pasėkoje gaunam 
plaučių uždegimą ar pleuritą (plaučių 
apvalkalo uždegimą). Plaučiai pasida
rys gera dirva sunkiom ligom, kaip tu
berkuliozė ar plaučių ascesai-pūliniai ir 
1.1. Jeigu net ir 50% bronchito yra suke
liama virusų (tai dar net neįrodyta), tai 
vistiek patartina gydyti ir tokį bronchitą 
aktyviai, t. y. atitinkamais antibiotikais, 

AUKOS PASTOGEI“ 

Visiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū! 

L B Spaudos Sąjungos valdyba

E. Lašaitis NSW $ 5
D. Martin NSW $ 5
V. Šeštokas VIC $ 15
J. Sadauskas NSW $ 35
S. Dulskis NSW $ 5
18 - tų Australijos 
Lietuvių Dienų 
Komitetas SA. $ 50

kad užkirtus kelią antrinei bakterinei 
infekcijai. Virusinė liga labai sumažina 
kvėpavimo takų atsparumą ir susidaro 
pavojus įsivyrauti ir bakterinei infekci
jai.

Kyla įtarimas, kad dėl įvairių 
priežasčių, iš kurių viena yra piniginė, 
vengiama ieškoti tikros ligų priežasties 
ir jos sukėlėjų, paprasčiausiai apkalti
nant virusus.

Sprendimą, ar gydyti aktyviai ar 
simptomatiškai, privalo padaryti jūsų 
gydytojas, pasitaręs su jumis. Gydytojas 
privalo jums išaiškinti padėtį arba dary
ti laboratorinius tyrimus, kad suradus 
ligos sukėlėją. Jei tai būtų virusas, tyri
mai gali užtrukti iki trijų mėnesių.

Dr. A. Spalis
% AUKOS

5 ° AUSTRALIJOS
LIETUVIU
lOADLI

A. t A. Bronei Šimkienei Geelonge 
mirus, vietoj gėlių aukojo :

po 10 dol. -V. Cerakavičius (340) ir A 
Obeliūnas (1090);

5 dol. - J. Manikauskas (435).
Ačiū už aukas. V incas Ališauskas 

Al Fondo iždininkas 
''Mūsų Pastogė" Nr.-23 1995.6.12 psl.7
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formacija

„Sūkurio“ tautinių šokių grupė organizuoja 
JONINES

kurios įvyks birželio 25 <L 2JM) vaL popiet 
Sydnėjaus lietuvių klube.

įėjimo kaina - $84)0, pensininkams -$54M> 
I*rogr;unoje: „Sūkurio“ jaunųjų ir veteranų 

grupių tautiniai šokiai, dainos ir kt. 
linksmybės.

Dėl platesnės informacijos skambinti Rasai 
Blansjaar. teL 481 0120

..SCKLRYS”

CANBERRA
Išvežtųjų minėjimas įvyks birželio 

18 dieną, sekmadienį 3 valandą po 
pietų Canberros lietuvių klube.

Kviečiame prijaučiančius išvež
tiesiems dalyvauti minėjime

Baltų Taryba

HORARTAS
ALB Hobarto apylinkėje minėsime 

1941 metų birželio 15 dienos išvežimus, 
birželio 18 dieną, sekmadienį, 11 va
landą ryto, dalyvaudami mišiose St. 
Johns bažnyčioje, Glenorchy.

•
Karaliaus Mindaugo dieną (dabar 

tautos šventė Lietuvoje) švęsime šešta
dienį, liepos 8 dieną, 4 valandą po pietų 
B. ir H. Šikšnių namuose 43 Easton 
Ave. West Moonah.

Prašome gausiai atsilankyti abiejuo
se minėjimuose.

Norintys daugiau informacijos 
skambinkite Ramūnui Tarvydui tel. 
(725147) arba Stepui Augusta vičiui tel. 
(294704).

ALB Hobarto apylinkės v- ba

MELBOVRNAS
Maloniai kviečiu visus pensininkus 

atvykti į susirinkimą, kuris įvyks ant
radienį, birželio 13 dieną.

Sekretorė

PERTHAS
Vakarų Australijos Apylinkės valdy

ba praneša, kad birželio 11 d. 3 vai. 
p.p., kaip ir kiekvienais metais, 
Pabaltiečių Komitetas ruošė išvežtųjų į 
Sibirą minėjimą, latvių salėje Belmon
te, kuriame dalyvavo ir mūsų tautiečiai.

Birželio 25 d., sekmadienį, po 
pamaldų Lietuvių namų salėje įvyks 
bendri pietūs ir loterija. Tuoj po pietų 
bus Apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas pagal sekančią darbotvarkę:

1. Prezidiumo rinkimai;
2. Valdybos pirmininko protokolo

skaitymas;
3. Metinio susirinkimo protokolo skai

tymas;
4. Iždininko pranešimas;
5. Revizijos komisijos pranešimas;
6. Apylinkės valdybos narių rinkimai;
7. Revizijos komisijos rinkimai;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.

V. A. Apylinkės valdyba

SYDNtJUS
Sydnėjaus Hetuvių pensininkų klubo 

"Neringa" pirmininkas V. Gulbinas 
prašo visais klubo reikalais rašyti 
adresu:

10 Terry st. Blakehurst, N. S. W. 
2221 Telefonas (02) 546 1947

Valentinas Gulbinas 
"Neringos" p. kl. pirmininkas

PRANEŠIMAS
Išnuomojamas kambarys su bendra 

virtuve ir kitais gyvenamo namo prie
dais. Traukinių stotis ir parduotuvės -
3 minutės kelio. Prašau skambinti 

tel. 649 9062

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

Š YI) NĖ J AUS LIETUVIŲ" 

NAMUOSE
I 16 -18 East Terrace, BANKSTOWN. tel 708 1414, 

faksas (02) 790 3233_

Lietuvių klubui reikalingi: 
Raštinės darbuotojas (-ja).

Darbo valandos pirmadieniais, trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 9.00 - 5.00 p.p.

Talkininkai, įvairių sričių darbuotojai 
Kreiptis pas Jurgį Karpavičių tel. (namų) 707 4279 

arba (klubo) 708 1414 

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v. 
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11 v. v. 
Penktadieniais 5 v. v. -12 v. v. 
Šeštadieniais 12 v. p. p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

Gerbiamas Redaktoriau,
Spaudos Sąjungos valdybos kvieti

mas skaitytojams pasisakyti dėl 
siūlymo sujungti "Mūsų Pastogę" ir 
"Tėviškės Aidus" sulaukė tik keletą 
pasisakymų. Visai natūraliai, skaity
tojų dėmesys koncentruojasi ties įvy
kiais Lietuvoje. Bet kartu reikė
tų pažvelgti ir į savo "kiemą" ir 
mūsų ateitį Australijoje.

Dažnai primenama "Mūsų Pastogės" 
silpna finansinė padėtis. Nemanau, kad 
"Tėviškės Aidų” padėtis būtų ką 
geresnė. Juk "M P" ir dabar praktiškai 
išsilaiko tik dėka aukų ir palikimų. 
Radikaliai nepasikeitus padėčiai už 10 
ar 15 metų tų laikraščių jau nebebus. 
Su laiku Australijos lietuviški savait
raščiai taps kaip tos dvi lietuvių kapinės 
Čikagoje.

Kadangi lietuviškos visuomenės 
resursai yra riboti, svarbiausias Spau
dos Sąjungos uždavinys šiuo laiku 
turėtų būti laikraščių sujungimas, 
mūsų spaudos racionalizavimas. Bet

* * *

* Mūsų korespondentė Geelonge Irta 
Valodkienė rašo:

„Gavau iš kaunietės Laimos 
Akintjevienės laišką, kuriame ji dėkoja 
Geelongo židiniečiams už nusiųstus pini
gus akių operacijai. Ji prašo pranešti, 
kad prie savo pašto dėžutės taip pat rado 
į smulkius skutelius suplėšytą laišką ir 
čekį. Sudėliojus galėjo suprasti, kad čekis 
buvo iš Australijos ir išsiųstas kovo 31d. 
Ji dėkoja nežinomajam, kurio pagalba 
negalėjo pasinaudoti.“ 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

vien sujungimo neužteks spaudos atei
ties užtikrinimui. Dar reikalingos ki
tos reformos, nes negalima tikėtis, 
kad aukos ir palikimai išlaikys bet kokį 
laikraštį ilgesniam laikui:

* Būtina padidinti "Mūsų Pastogės" 
prenumeratos mokestį, kuris nepakeis
tas eilę metų. Infliacija nėra sustojusi - 
kainos, algos ir pensijos kyla, o 
laikraščio prenumerata vis skaičiuoja
ma praėjusio dešimtmečio matu

* Reikia atkreipti dėmesį į skelbimus. 
Redaktorius viešai skundžiasi, kad 
neturi laiko aktyviau ieškoti skelbimų. 
Reikia asmens, kuris galėtų aktyviau 
palaikyti ryšius su australiškom fir
mom ir korporacijom

* Svarbu reaguoti į prenumeratorių 
skaičiaus mažėjimą. Gal sunkiausias 
uždavinys - pritraukti nauju prenume
ratorių, pasinaudojant modemesnėm 
priemonėm, kartu ir padarant 
laikraštį patrauklesnį visiems skaity
tojams.
Canberra Jonas Mockūnas

Laima Akintjevienė

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 Vincas Augustinavičius Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 U žsienyje oro paštu $ 90
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