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Elė Andruškevičienė *
Kalniškės mūšio 50 - čiui 
(1945 m. gegužės 16 d.)

Neminuo, o jau pusšimtis metų 
Po legendai dienos panašios. 
% legenda - švenčiausia teisybė, 
Ją istorija amžiais kartos.

Susirinko bebaimis jaunimas,.
Geriausi vaikai Dzūkijos.
Ginti savo brangiausios tėvynės, 
ir garbingai numirti dėl jos.

Ii kur tiek drąsos gavot broliai? 
liek meilės, tiek ryžto, aukos? 
Jok žinojot, kad einate žūti, 
Kad iš niekur nebus paramos. 
Priešai grįžo užgrobę Berlyną 
Ginkluoti ir žiaurūs kariai.
Partizanai nuo žagrės ir dalgio, 
Prieš jų dešimtis - rusų šimtai.

Jis narsumas apstulbino priešus, 
Bet jie veržės į girią gilyn.
Nes vadai jiems griežtai komandavo: 
Pirmyn! Reik apsupt juos! Pirmyn!

Saulei tekant kova prasidėjo, 
'Be pertraukos. Baigias diena. 
Jau mirštančių veidus paglostė 
Saulutės ranka kruvina.

Šoviniai baigės, ginklai įkaito. 
Daug jau žuvę ir daug sužeistų. 
Jeigu liksime gyvas bent vienas 
Rinksim būrį vėl brolių kitų.

JUODĄJĮ BIRŽELĮ PRISIMENANT

O atgimkite dvasios drąsuolių, 
{ vaikų, mūs anūkų kartas 
Kurie laisvę vėl gins - kaip jūs gynėt 
Ir niekad jau jos nepraras.

* Elė Andruškevičienė jaunystėje 
buvo Seirijų apylinkių partizanų ry
šininkė. Ji buvo išduota, labai žiau
riai stribų ir kagėbistų kankinta - 
sulaužyti kaulai ir net, pusiau gyva, 
įmesta į šulinį, iš kurio ištraukta
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sekančią dieną, apgydyta ir išvežta į 
Sibirą. Partizanų ji neišdavė, užtai ji 
ir jos šeima žiauriai nukentėjo. Būda
ma mokytoja rašė į pogrindžio lei
dinuką, o vėliau bendradarbiavo lais
vos Lietuvos spaudoje. Red.

Lietuva - įvykiai ir komentarai
Politika

į Rusijoje svarstoma naujo ambasadoriaus 
‘Lietuvai kandidatūra. Nuo liepos mėnesio 
juo gali tapti 59 metų amžiaus Mečislavas 
Jankievičius. Savo karjerą pradėjęs bri— 
gadininko padėjėju kolūkyje Baltarusijoje, 
Jankievičius 1977 m. baigė Maskvos 
diplomatinę akademiją, išvyko dirbti į 
Varšuvą ir priklausė tiems tarybinės am
basados darbuotojams, kurie pasisakė už 
griežtus veiksmus prieš antikomunistinę 
opoziciją.

V. Landsbergis spaudos konferencijoje
kritikavo Vyriausybės politiką banki- 

I ninkystės srityje. LAIB nacionalizavimas 
4 esąs daromas tam, kad tą banką vėliau būtų 
I galima vėl privatizuoti į patikimas savo ran- 
[ kas, tuo tarpu įmetus bankui pusę milijardo 
Į litą iš valstybės biudžeto. Tokiai operacijai 
( reikia laiko ir dėl to paties laiko trūkumo

(iki Seimo rinkimų) LDDP stengiasi kuo 
greičiau priimti laisvosios Šiaulių eko- 
nominės zonos įstatymą, į šią zoną įtrau
kiant Zoknių aerouostą. Įstatymas, už kurį 
pasisako tik LDDP, būtų kliūtis Lietuvai 
įstoti į Europos Sąjungą. „Rinkimai į Sei
mą paskelbti vėliausiai galimu laiku.Mes 
tikimės, kad Prezidentas atsižvelgs į 7 par-

tijų prašymą rinkimus pravesti anksčiau, 
kad nebūtų spėta pravesti valstybei žalingą 
įstatymą“, kalbėjo V. Landsbergis.

Rinkimai
Gyventojų apklausinėjimas balandžio 

mėnesį, praneša „Respublika“, rodo, kad 20 
procentų turinčių teisę balsuoti iš viso ne
būtų balsavę, o 26,6% neturėjo nuomonės 
už ką balsuoti.

LDDP suvažiavimas sudarė rinkiminį 
sąrašą. 25-kių populiariausių partijos narių 
sąrašą veda Č. Juršėnas. Ne pirmuosiuose 
25 - se, tačiau vis tiek sąraše yra likęs bu-
vęs stribas V. Petkevičius. 16 - tuoju sąraše 
yra „nepartinis“ A. Albertynas.

LDDP būstinėje įvyko Lietuvos socia
listų partijos suvažiavimas. Partijos šūkis 
yra .Lietuvos darbo žmonės, vienykitės!“ 

■Dalyvavo suvažiavime 111 delegatų, daugiau 
negu penktadalis jų atvyko iš Pakruojo. 
Socialistai kritiškai žiūri į konstitucinį ak
tą, kad Lietuva nesijungs į posovietines 
Rytų sąjungas. Suvažiavimo svečias Seimo 
narys Albinas Albertynas kalbėjo ir apie 
sušaudymus , dujų kameras, rezistentus, 
kurių jis negalįs pavadinti banditais, „nes 
jie buvo žmogžudžiai“. A. Albertyno kalbą, 
kurioje jis Lietuvos partizanus vadino 

žmogžudžiais, nė kartą pertraukė karšti 
plojimai. Partija savo rinkimų sąraše į Sei
mą turi 31 kandidatą.

Ekonomika
R. Valatka „Lietuvos ryte“ komentuoja, 

kad LDDP veiksmai yra panašūs į konvul
sijas. Prie tų veiksmų jis priskiria ir mokes
čių padidinimą benzinui bei alkoholiui . Di
dėja spirito kontrabanda ir mafijos pelnas. 
Degalų brangimas padidins visų prekių ir 
paslaugų kainas. Seimas gaišta laiką 
priimdamas netinkamus įstatymus, o po to 
juos taisydamas, jeigu atsiranda sveiko pro
to. R. Valatka savo straipsnį baigia, 
rašydamas: „Ar reikia stebėtis, kad dalis 
piliečių nusivilia nepriklausomybe? Matyt, 
kai kada to siekiama sąmoningai“.

Ekonomikos ministras A. Z. Kaminskas 
pranašauja, kad infliacija 1996 metais 
neviršys 25%. Statistikos departamentas 
pranešė, kad kovo mėnesį atlyginimai paki
lo 1,4%, o per metus atlyginimai pakilo 
6,3%. Vidutinis atlyginimas (visų atlygini
mų vidurkis) yra 640 litų per mėnesį. Tačiau 
atskirai vidutinis bankininko atlyginimas 
yra 1352 litai, elektros energijos sitemos 
darbininkų - 1170 Lt., aukštieji valdininkai 
per mėnesį verti 1145 Lt.

Šiuo metu yra sustojusios augti, o kai kur 
ir sumažėjusios nekilnojamo turto kainos. 
Naujuosiuose Vilniaus rajonuose vieno 
kambario butas kainuoja 12-15 tūkstančių 

JAV dolerių, trijų kambarių butas -18 - 25 
tūkstančiai. Miesto centre trijų kambarių 
butas kainuoja nuo 28 iki 35 tūkstančių 
JAV dolerių, o suremontuoto pagal vaka
rietiškus standartus buto kaina gali siekti ir 
50 tūkstančių JAV dolerių. Butų nuomos 
kainos Vilniuje sumažėjo per pusę ir, 
pavyzdžiui, vieno kambario buto nuoma 
mėnesiui dabar yra 50 JAV dolerių. Nereikia 
abejoti, kad laikinai apsistojusiems sve
čiams iš užsienio taikomos kitokios kainos.

Biržų mieste viena ekonominė problema 
yra viešasis tualetas, kuris rajono mokes
čių mokėtojams kainavo 86 tūkstančius li
tų. Sudėjus išlaidas, atėmus pajamas ir 
padalijus iš apsilankymų skaičiaus, vienas 
apsilankymas kainuoja 5,80 lito, o mokes
tis už pasinaudojimą yra nustatytas 50 cen
tų. Tualeto budėtojas sako, kad per dieną 
turįs 7 - 8 klientus. Siekiama, kaip padidinti 
apyvartą. Savivaldybės administratorius 
sako, kad artimiausiame savivaldybės 
posėdyje bus pasiūlyta per pusę sumažinti 
pasinaudojimo kainą. Yra ir nepatvirtinta 
žinia, kad savivaldybė svarstys klausimą 
apie aludės įsteigimą šalia viešo tualeto.

Sveikata
Daugiau nei šimtas Vilniuje vykusio 

festivalio „Vilties festivalis“ dalyvių su
sirgo salmonelioze. Penkiasdešimt žmonių 
buvo paguldyta į infekcinių ligų skyrius

nukelta į 2 psl.
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Lietuvos.. ■ atkelta iš 1 psl. 
ligoninėse. Susirgo 23 Danijos ir 4 Japo
nijos piliečiai dalyvavę festivalyje. Nusta
tyta, kad vištienos kotletai ir žemaitiški 
blynai, kuriais maitino festivalio dalyvius, 
buvo užkrėsti salmonėlėmis. Nors Vilniuje 
atsidaręs "Me Donalds" savo produktus 
vadina „mėsainiu“, Sveikatos apsaugos 
ministerija. . šiame pranešime vištienos 
kotletų nepakeitė j „vištainius“.

Antrai kadencijai išrinktas Kauno me
dicinos akdemijds rektorius: prof. Vilius 
Grabauskas pokalbyje su „Lietuvos aido“ 
žurnaliste buvo paklaustas, kaip medicinos 
studijos, mokslas ir gydomoji praktika 
Lietuvoje atrodo Europos ar pasaulio fone, 
atsakė: „Teko pasidairyti po pasauli, ir ga
liu konstatuoti, jog nesame tamsi provin
cija, nėra dalykų, kurių mes nežinotume ar 
nemokėtume. Yra kita gėda - šalies 
ekonomika kol kas neleidžia daryti to, ką 
galėtume ir būtų privalu daryti. Todėl kartais 
tenka atsispirti prieš užsienio ekspertų 
mums nepriimtinas rekomendacijas. Turime 
gyventi savo protu, beje, ir patys esame 
Pasaulio sveikatos organizacijos nariai ir 

kviečiami ekspertais į kitas šalis“.

Teisingumas
Sausio 13 - tos byla, paskutiniam suim

tam kaltinamajam M. Burokevičiui pa
galiau susipažinus su kaltinamąja medžia

UNESCO globos Vilniaus senamiestį
* Lietuvos Respublikos prezidento Al

girdo Brazausko kvietimu, su oficialiu trijų 
dienų vizitu Lietuvoje lankėsi UNESCO 
generalinis direktorius Federico Mayor.

Vizito metu svečias susitiko su Lietuvos 
Prezidentu Algirdu Brazausku, Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu, užsienio rei

kalų ministru Povilu Gyliu.
Generalinis UNESCO sekretorius, kal

bėdamas Lietuvos Seime, pabrėžė, kad 
UNESCO rems Lietuvos pastangas spartin
ti senamiesčio atstatymo procesą, kuriam 
negrąžinamą paramą suteiks įvairūs 
tarptautiniai finansavimo šaltiniai.

Svečias sostinėje atidengė lentą, žy
minčią, jog Vilniaus senamiestis įtrauktas į 
Pasaulio paveldo sąrašą. Tai patvirtina 
Vilniaus senamiesčio išskirtinę vertę bei jo 
iišsaugojimo svarbą visos žmonijos labui. 

Kas rūpi rinkėjams
Įsibėgėjant Seimo rinkiminei kampanijai, po Lietuvą važinėjasi politinių partijų 

atstovai. Savaitraštis "Atgimimas" išspausdino klausimus, kuriuos centristams 
(Romualdui Ozolui ir kt.) statė Telšių ir Varnių gyventojai. (Red.)

1. Ar bus surasti 10 milijardų dolerių Adomaitis per visą kadenciją nepasirodė
skolintojai? varniškiams, ar labai yra didelis ponas?
2. Kodėl opozicija nekelia viešumon LDDP *
narių, skraidančių po užsienius? Visiems yra žinoma, kad Lietuvos žemės
3. Kada bus mokamos pensijos, kad ir ko- ūkį sugriovė LDDP su Brazausku prieša-
kios menkos likę? kyje. Po rinkimų laimėjus opozicinėms
4. Kodėl varniškių rinktas deputatas partijoms, Jūsų manymu, ar bus jie pa-

-------------------------------------- LIETUVOS SPAUDOJE
Algimanto RADVILAVIČIAUS ir . 

Edmundo UNGURAICIO piešiniai
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1996.6.17 psl.2

ga, netrukus bus svarstoma teisme. Pro
kuratūra norėtų, kad Prezidentas A. Bra
zauskas teisme dalyvautų kaip liudininkas. 
Pokalbyje Lietuvos radijui Prezidentas 
pareiškė norįs visuomenei viešai paneigti 
prielaidas, kad jis galėjo iš anksto žinoti 
apie sovietų rengtą perversmą ir palaikyti 
ryšius su KGB. „Lietuvos aidas“ primena: 
„1992 m. pavasarį Aukščiausiosios Tary
bos posėdyje paskelbtas dokumentas iš 
SSSR prezidento Gorbačiovo sekretoriaus 
Boldino archyvo apie vicepremjero Bra
zausko susitikimą žūklėje su kandidatu į 
SSKP CK narius, buvusiu premjeru Sa
kalausku, 1990 m. gegužės pradžioje 
perduotas jam per LSSR KGB pirmininko 
pavaduotoją Čapliną. Susitikimo metu 
Brazauskas reikalavo "gelbėti respubliką 
visomis priemonėmis," įskaitant karinio 
valdymo įvedimą.

Buvę Prunskienės - Brazausko - Ozolo 
vyriausybės nariai, likę ir Šimėno kabine

te, liudija, kad jau nebeturintys įgaliojimų 
Prunskienė ir Brazauskas sausio 13 - sios 
naktį atvyko į Vyriausybės rūmus ir siūlė 
periimti vykdomosios valdžios kontrolę be 
Aukščiausiosios Tarybos sankcijos“.

Gabrielius Žemkalnis
1996.06.07. Žinių šaltiniai: „LR“, 

“LA“, BNS,“Respublika“, LER, JR.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algir
das Brazauskas įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 1 - mo laipsnio or
diną Jungtinių Tautų mokslo, švietimo ir 
kultūros organizacijos UNESCO gene
raliniam direktoriui Federico Mayor už 
pastangas puoselėjant pasaulyje demo
kratiją ir toleranciją, plėtojant kultūrinį tau
tų bendradarbiavimą bei paramą Lietuvos 
kultūrai, mokslui ir švietimui.

UNESCO generalinio direktoriaus pa
vaduotojui Henrikui Juškevičiui įteiktas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
EI - jo laipsnio ordinas. Jis apdovanotas už 
pastangas plėtojant valstybių ir tautų 
bendradarbiavimą kultūros, komunikacijų 
ir informacijos srityje bei nuolatinę pa
ramą Lietuvos kultūrai, spaudai, televizijai.

LR Seimo inf.

TRUMPAI
Spaudos agentūros paskelbė žinią, kad bir
želio 5 d. mirė 68 metų amžiaus Pol Pot, bu
vęs Kambodijos komunistų lyderis, kalti
namas 1975 - 1979 m. išžudęs bent du mili
jonus žmonių. Vėlesnės žinios sako, kad, jei 
Pol Pot ir nemiręs, tai yra arti mirties nuo 
maliarijos.

Birželio 8 d. Kinija Lop Nor bazėje (vakarinė 
Kinija) susprogdino branduolinį ginklą. 
Sprogimas įvykdytas po žeme, bomba buvusi 
vidutinio dydžio. Kinija sakosi sprogdin
sianti dar vieną bombą ir tada pasirašysianti 
sutartį, uždraudžiančią atominių ginklų 
bandymus. Dėl įvykdyto sprogimo Austra
lija ir visa eilė kitų valstybių pareiškė Kinijai 
griežtus protestus.

San Francisko miesto savivaldybė patraukė į 
teismą JAV tabako pramonę, bandydama 
išieškoti milijonus dolerių, kuriuos San 
Francisko miestas kasmet išleidžia gydyti 
rūkymo sukeltoms ligoms.

$

Dėl nesezoninių karščių ir sausros Alaskoje 
prasidėjo nesustabdomi miškų gaisrai. Sudegė 
didžiuliai pušynų plotai, šimtai namų; 
tūkstančiai gyventojų evakuojami. Jau dabar 
yra sudegę daugiau gyvenviečių ir miškų 
plotų, negu per visą Alaskos istoriją iki šių 
metų.

Burmos karinė vyriausybė išleido ediktus, 
draudžiančius mitingus bei bet kokius pa
reiškimus ar veiksmus prieš vyriausybės 
planuojamą naują konstituciją, turinčią įtei
sinti karinę diktatūrą. Draudimus pažeidžian
čių laukianti 20 metų kalėjimo bausmė. Bir
želio 9 d. 10 000 žmonių minia, nepabūgusi 
draudimo, klausėsi opozicijos lyderės Suu 
Kyi kalbos.

$
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traukti teismo atsakomybėn?
Rajeckas sudavė triuškinantį smūgį Bra
zauskui, Jūsų manymu, ar smarkiai krito 
Brazausko reitingas?
Ar galima tikėtis, kad Lietuvos prezidentu 
taps ponas Adamkus?
*

Gerb. Seimo nary, kada bus pradėti grąžinti 
indėliai iš Akcinio inovacinio banko 
akcininkams? Indėlio terminas baigėsi 
gruodžio 25 d. Banko akcijų turėjome tik 
kelias, todėl jo veikloje visiškai ne
dalyvavome. Šleževičius buvo išleidęs' 

įstatymą akcininkams indėlių negrąžinti.

*

Iš Lietuvos, su dabartinės valdžios pa
laiminimu, išvežė visą metalą, o dabar atė
jo eilė į užsienį iškeliauti ir Lietuvos miš
kams. Dabartinė valdžia daro didžiulę 
beprotybę, kompensuodama už žemę miš
ku. Kas gali sustabdyti? Kovokite.
*

Esant moraliniam tautos žmonių nuo
smukiui, visas jėgas reikia sutelkti ateinan
čių kartų auklėjimui, o tam reikalinga pro
tinga švietimo reforma. Reikia auklėti 
jaunimą taip, kad jis taptų ne tik doru 
žmogumi, bet karštu savo Tėvynės Lietu
vos patriotu. Pirmenybę mokyklose dės
tomiems dalykams reikia skirti: lietuvių

IS VISUR
Ukraina iš subyrėjusios Sovietų Sąjungos 
paveldėjo apie porą tūkstančių tinrp- 
kontinentinių raketų su branduoliniais ^už
taisais. Birželio 1 d. paskutiniai iš šių užtaiiisų 
buvo traukiniu išvežti iš Pervomaisko bazėės į 
Rusiją sunaikinimui. Įvykio svarbai atžytsiė- 
ti susirinkę trys gynybos ministrai (IHii- 
nos - Valerij Šmarov, Rusijos - gen. Pivef 

Gračiov ir JAV - dr. William Perry) raketų 
bazėje simboliškai išbarstė saulėgrąžų šik- j 
las.

$

Bosnijos patirtis parodė, kad sunku panaudoti 
NATO karines pajėgas, kai dėl kiekvienos 
smulkmenos reikia susitarti visai šešiolikai. 
NATO valstybių. Šių valstybių užsienio rei- 1 

kalų ministrai, susirinkę Berlyne, pasitkė 
susitarimo, įgaliojančio NATO pajėjas j 

pavartoti Europoje, neįtraukiant į tolaus 
veiksmus JAV. Šioms pajėgoms, reikta' i 

esant, vadovautų dešimtį narių turinti Va
karų Europos Unija, o JAV dalyvautų tik 
veiksmus planuojant.

$

Griežtas antikomunistas ir liberalas re
formatorius Petrapilio burmistras Anatalij 
Sobčak pralaimėjo rinkimus. Naujuoju 
burmistru išrinktas Vladimir Jakovlev, kuris 
irgi yra reformatorius, tačiau rėmęsis netik 
liberalia Jabloko partija, bet ir komunistų 
balsais.

$

Birželio 4 d. nepasisekė Europos Erdvės 
Agentūros bandymas iškelti į orbitą didžiulių 
naujai suprojektuotą Ariane - 5 raketą, turrė- 
jusią erdvėn iškelti 4 satelitus. Iš savo bazzė; 
Kourou, Prancūzų Gvijanoje, 4 km. į orą Ski
lusi raketa turėjo būti susprogdinta, kadaęgz 
nukrypo nuo numatytos skridimo krypties. 
Sprogimas EE Agentūrai kainavo apie 10 
milijardų dolerių ir 10 metų įdėto darbo ar
ėjo veltui.

kalbai, tautos istorijai, geografijai, religijai, 

etikai. Aldona Stončiemė
*

1. Ar bus kada nors teisiamas A. ŠleževU- 
čius, juk Jūs turite tam medžiagos irreikiiia 
ją dabar skelbti.
2. Kodėl A. Šleževičius nepanoro daugintu 

kalbėtis su V. Landsbergiu?
*

Buvęs AT deputatas V. Čepaitis 
paruošė desovietizacijos įstatymą ir pjSts 
tapo auka. Kas čia kaltas, kad tas įstatyy- 
mas nebuvo priimtas?
*

Koka Jūsų nuomonė dėl Rajecko dabartiniūų 
pareiškimų? Aš manau, kad šie pareiškimaai 
pavėluoti mažaug tris metus.
*

Prašom paaiškinti, kodėl dabartinėjįe 
Lietuvoje žmonės skirstomi į norinčius ge-:- 
riau gyventi ir nenorinčius nieko, net vaH— 
gyti? Kodėl panašaus išsilavinimo ir turitu— 
tys ilgą darbo stažą pensininkai tegauna likk 
simbolinę pensiją, kai tuotarpu pabuvę Sei
mo rūmuose ar prie vyriausybės - nori tunaiti 
pasakiškas pensijas?
Ar yra kas daroma, kad iš kaltininkų išieš
kotų iššvaistytus pinigus. Juk mokesčių 
mokėtojai iš skurdžių atlyginimų ir pen
sininkai net per 100 m. neatstatys skolų?

nukelta į 7 psll.
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%BENDRUOMENĖS VEIKLOJE g® 
Dar po žiupsnį į kirvio sriubą

PI PER SEIMO 
^WlWAORESPONDENCINIO POSĖDŽIO 

SPRENDIMAI
Katalikių moterų draugijos suorganizuoti 
talpintu vai jau pasiekė Lietuvą ir adresa
ms. Mokyklos, kurioms siuntėme dovanas," 
labai džiaugiasi ir dėkoja. Džiaugiasi ir 
dėkoja ir Kauno akademinės klinikos, 
gavusios Jauniaus Vaitkaus ir Martos 
Stumbrienės dovanotus chirurginius reik
menis. Dr. Šeškevičius juos paskyrė Kau
no klinikoms, nes Eišiškių rajono ligoni
nėje nėra chirurginio skyriaus; o vaistai ati
teko Eišiškių ligoninei.
0 tuo tarpu kirvio sriuba vis kunkuliuoja. 
Melburno lietuvių klubas jau pradeda 
pardavinėti dėžes, kurios išeis birželio ga
le. Tad ir vėl sekmadieniais sėdėsime „savo 
kampe“ po televizija ir priiminėsime do
vanas Šalčininkų rajono mokykloms: 
pieštukus, dažus, teptukus, kreideles, 
sąsiuvinius, batus, drabužius, pinigus, sausą 
maistą. Šį kartą dar prašome šeimininkių 
pasižiūrėti, ar įsigijus kokį prašmatnesnį

"Sūkurio" "Vestuves" pasižiūrėjus

Sydnėjaus lietuvių namuose vyksta vestuvių puota! Nuotr. A. Kramiliauž
Reikia pasveikinti Sydnėjaus tauti

nių šokių ansamblio „Sūkurio“ vado
vus už lietuviškų „Vestuvių“ parody
mą Lietuvių klube birželio 2 dieną ir 
už jų bei ansamblio dalyvių įdėtą dar
bą, parodant gal vieną iš geriausių 
renginių, matytų Sydnėjaus lietuvių 
namuose per paskutinį dešimtmetį.

Tačiau žiūrint šį nepaprastai turtingą 
lietuviškos kultūros renginį, kilo min
tis, juk būtų buvę labai gerai pakviesti 
tų „Vestuvių“ pasižiūrėti ir SBS 
•televizijos programų atstovą ir netgi 
gal Sydnėjaus operos programų atstovą. 
Gal jie būtų radę reikalinga bent dalį tų 
lietuviškų „Vestuvių“ įtraukti į savo 
programas. Juk Australija didžiuojasi

SYDNĖJAUS padangėje

Muzikos virtuozai Sydnėjuje: iš kairės - G. Saukovas, E. Gabnys ir A.
Smolskus. ___________

Praeitą šeštadienį (06.08). Sydnėjus 
apturėjo tikrą muzikos šventę, kai čia kon
certavo žymieji Lietuvos muzikai - birbynės 
virtuozas A. Smolskus ir akordeonistai - E. 

virtuvės įrankį, neatliko dar geras senesnis, 
pav. elektrinis (ar net rankinis) „kiau- 
šinplakis“, gera tarka ir pan. Galima įmesti 
ir dubenėlį, nerūdijančio plieno šveitiklį 
puodams, bulvėms skusti peiliuką ar dvi
pusę kempinę su brūžekliu.
Anksčiau rašėme, kad Baltoji Vokė turi 
problemų su vaikų maitinimu, nes bendram 
pastate esanti rusų mokykla išnuomojo 
mokyklos patalpas privatiems asmenims. 
Dabar problema išspręsta labai paprastai: 
už australiečių pinigus nupirktos dvi 
elektrinės krosnelės, įsteigta namų ruošos ir 
virimo klasė, ir vaikai patys išsiverda val
gyti. Tačiau vien elektrinių plytelių neuž
tenka - reikia ir visokių įrankių. O kodėl ne iš 
Australijos?

Tad iki pasimatymo po televizija!

Socialinės globos 
moterų draugija

esanti daugiaspalvių kultūrų kraštu ir 
kitos tautinės bendruomenės kiekviena 
proga savo kultūrą demonstruoja. Kodėl 
gi mes turime snausti? Man atrodo, kad 
dar nevėlu, jei tik „Sūkurio“ nariai 
kreiptųsi į SBS ir Operos vadovus su 
aukščiau minėtu pasiūlymu.

J. P. Kedys
P.S. Tik dabar - po" Vestuvių" pastaty

mo išaiškėjo, kad visa šio koncerto - 
inscenizacijos "kaltininkė" esanti p. Rasa 
Blansjaar. Tai pagal jos kurtą siužetą vy
ko visos "Vestuvės", kurios, kaip mes dar 
ir dabar jaučiame, buvo kažkas labai 
miela ir nauja.

Sveikinarpe!
Red.

Gabnys ir G. Saukovas.
Ir apie šį koncertą plačiau galėsite skaityti 

sekančiame "M.P." numeryje.

Nuo 1996 m. balandžio 14 d. iki gegužės 15 
d. vyko Pasaulio lietuvių bendruomenės VIII - 
jo seimo atstovų korespondentinis posėdis, 
kuris sprendė du klausimus. Pirmas buvo 
naujo PLB IX - jo seimo šaukimo atidėjimas į 
1997 metus, pratęsiant PLB VIII - jo seimo, 
PLB valdybos ir tuo pačiu PLB Garbės teismo 
ir Kontrolės komisijos kadencijas viene- 
riems metams, tuo pakeičiant jų ketvertų me
tų kadenciją į penkeris metus. PLB VIII - sis 
seimas, PLB valdyba, GT ir KK savo kaden
cijas pradėjo 1992 metais PLB VIII - jo seimo 
akivaizdinėje sesijoje Lemonte ir jos turėjo 
baigtis 1996 metais. Antras klausimas buvo 
Juozo Gailos rinkimas į PLB valdybą vietoje 
vieno iš jos pasikaukusio Seimo sesijoje 
rinkto nario.

Posėdyje dalyvauti ir balsuoti teisę turėjo 
atskirų kraštų Lietuvių bendruomenių rinkti 
atstovai, PLB valdybos nariai, PLB Garbės 
teismo ir Kontrolės komisijos pirmininkai, 
kraštų Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų 
valdybų pirmininkai, viso 128 asmenys iš 28 
kraštų. Posėdį vedė, PLB valdybos paprašyti, 
PLB VIII - jo seimo Lemonte įvykusios 1992 
metais sesijos prezidiumo pirmininkas Vy
tautas Kamantas (JAV), Rasa Kurienė (Kana
da) ir Paulius Mickus (PLJS, JAV). Dvi sa
vaites palaukus iš tolimesnių kraštų ateinan
čių atsakymų, 1996 m. gegužės mėn. 29 d. 
buvo atidaryti laiškai, patikrinti dalyvių są
rašai, išimtos viešo balsavimo kortelės ir 
suskaičiuotos, atidaryti slapto balsavimo 
vokeliai ir suskaičiuoti tie balsai. Balsų 
skaičiavime dalyvavo ir. balsus skaičiavo 
JAV LB Grand Rapids apylinkės valdybos ir 
Kontrolės komisijos nariai, kurie surašė gau
tus davinius.

Pagal tuos davinius PLB VIII - jo seimo 
korespondentiniame posėdyje dalyvavo 100 
atstovų iš 23 kraštų, tad posėdis, pagal PLB 
Konstituciją, buvo teisėtas, nes posėdžiui

"¥* Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugija praeitą sekmadienį (06.09d.) 
labai šauniai paminėjo savo veiklos 40 metų 
sukaktį. Ir svetelių ta proga susilaukta tiek, 
kad juos tik tik sutalpino Lietuvių klubo di
džioji salė.

Draugiją sveikino visa eilė įvairių organi
zacijų atstovų, "Sutartinės" ansamblis atliko 
gražią programą, bet apie visa tai daug pla
čiau - sekančiame "M.P." numeryje!.. 

___________________ "M.P." inf. 
Buvusios Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos pirmininkės 40 - 
mečio minėjime. Iš kairės - T. Vingilienė, O. 
Baužienė ir V. Kabailienė. -*

Nuotraukos V. Vaitkaus

1994 m. mirė dar vienas lietuvis
Birželio 9 d. Sydnėjaus savaitraštis 

„The Sunday Telegraph“ pirmame 
puslapyje po antrašte „Milijono dole
rių elgeta“ sensacingai pagarsino žinią, 
kad 1994 m. Port Kembla, NSW, miręs 
69 metų amžiaus lietuvių kilmės Jo
hann Braun buvęs milijonieriumi, ta
čiau jo turtas teksiąs valdžiai. Jis nepa
likęs testamento ir nerandama jo gimi
nių.

Johann Braun buvo jūreiviu ir į 
Australiją atvyko 1954 metais.

„The Sunday Telegraph“ rašo: „Jo

reikalinga ne mažiau kaip vieno trečdalio sei
mo atstovų.

Pirmu klausimu dėl PLB IX - jo seimo 
atidėjimo į 1997 metus tuo pratęsiant visų 
PLB dabartinių organų kadencijas viene- 
riems metams, pakeičiant jas iš ketvertų me
tų į penkeris, posėdyje dalyvavusieji atstovai 
viešu balsavimu už pratęsimą arba „taip“ 
pasisakė 72 balsais, prieš pratęsimą arba „ne“ 
- 18 balsų, susilaikė 8 balsai k 2 atstovai 
neatsiuntė balsavimo kortelių su pavarde šiuo 
klausimu. (Viena viešo balsavimo kortelė su 
„taip“ balsu buvo rasta be pavardės ar parašo 
slapto balsavimo vokelyje, todėl ji nebuvo 
skaičiuojama, nes nebuvo žinoma, kuris iš tų 
dviejų atstovų balsavo.) Pagal PLB Konsti
tuciją teigiamam sprendimui posėdyje rei
kėjo gauti dviejų trečdalių užsiregistravusių 
atstovų kvalifikuotą balsų daugumą, kas buvo 
mažiausiai 67 balsai (už pasisakė 72 arba 
daugiau negu du trečdaliai). Tad šiuo balsa- 
imu seimo posėdis pratęsė kadencijas ir ati
dėjo PLB IX - tąjį seimą į 1997 metus.

Antru klausimu dėl Juozo Gailos išrinki
mo į PLB valdybą posėdžio dalyviai balsavo 
slaptai, nes ir seimo 1992 metų sesijoje PLB 
valdyba taip buvo renkama. Jam išrinkti rei
kėjo posėdyje dalyvaujančių atstovų papras
tos balsų daugumos arba mažiausiai 51 balso. 
Už Juozą Gailą balsavo 79, prieš pasisakė 17 
ir 4 susilaikė. Pagal šiuos balsavimo da
vinius Juozas Gaila yra išrinktas į PLB val
dybą.

Šiame posėdyje dalyvavo: Argentina, 
Australija, Belgija, Brazilija, Didžioji Brita
nija, Estija, JAV, Kanada, Kolumbija, Lat
vija, Lenkija, Moldova, Olandija, Prancūzija, 
Rusija, Sibiras, Šveicarija, Ukraina, Urugvajus, 
Uzbekistanas, Venesuela, Vengrija ir Vo
kietija. Nedalyvavo Austrija, Italija, Ka
raliaučiaus sritis, Naujoji Zelandija ir Šve

dija- PLB seimo inf.

hann Braun gal gyveno kaip elgeta, ta
čiau jis turėjo beveik milijoną priežas
čių dėl ko šypsotis, nors draugai ir 
žiūrėdavo į jį su pasigailėjimu.

Tik kai senasis jūrininkas mirė, jo 
Port Kemblos kaimynai ir vietinio baro 
draugai patyrė, kad jis buvo užslėpęs 
nemažą turtą.

Nors jis gyveno skurdžiai, šis 69 metų 
amžiaus lietuvis imigrantas turėjo 12 
pelną nešančių nekilnojamo turto 
nuosavybių, kurių bendra vertė 994 000 
dolerių. nukelta j 4 psl,
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1994 m. mirė dar vienas lietuvis
atkelta iš 3 psl.

Johann Braun. Dešinėje jo nuotrauka kai 
buvo jaunas.

Labdaros keliu
Daug kam yra neaišku ir nesuprantama, 

kaip žmonės gali paskirti savo brangų laiką, 
darbą ur uždirbtus pinigus kitų žmonių 
gerbūviui arba gyvybės palaikymui. Aus
tralijoje turime daug tokių organizacijų, 
ypatingai pasireiškia darbščios mūsų šei
mininkės, įvairiais būdais remdamos vargs
tančius Lietuvoje vaikus ir senelius.

Geelongo liet, sąjungos klubo valdyba 1995 - 1996 m. Iš kairės sėdi: I. 
Gailiuvienė (narė moterų reikalams) ir B. Liebich (sekr.), stovi: V. 
Šalaviejus (vicepinn.), J. Gailius (pirm.), ir V. Mačiulis (ižd.).

Panašių tikslų turi ir Geelongo lietuvių 
sąjungos klubas, kuris nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo jau paaukojo apie 
20 000 dolerių Tėvynės žmonių labui.

Pinigus klubai sutelkia per įvairius ren
ginius, narių palikimus bei investuoto kapi
talo nuošimčius

Per paskutinius 30 metų daug kas pasikei
tė, nariai subrendo, gretos ima sparčiai retėti, 
o žiemas praleidžiame daugiausiai prie ži
dinio, nes sąnariai darosi nelabai lankstūs 
šokiams ir pasilinksminimams.

Geelongo lietuvių sąjungos klubo valdyba 
nutarė daugiau dėmesio skirti vargstantiems 
Lietuvoje vaikams, jų rėmimui, kadangi ten 
alkaniems vaikams ašaros byra dėl duonos 
kąsnio.

Šią vasarą Lietuvoje lankysis Sąjungos klu
bo pirmininkas J. Gailius, atstovė moterų 
reikalams Irmgarda Gailiuvienė ir kasininkas

Tačiau, nežiūrint jo atsargaus pla
navimo, visą gyvenimą durstęs „galą su 
galu“ ir taupęs, Johann Braun padarė 
vieną didžiulę klaidą - užmiršo sudary
ti testamentą, ir dabar, jei nebus surasti 
jo giminės, turtas, kaip ir šimtų kitų 
žmonių, pereis į valstybės iždą“.

Kitame laikraščio puslapyje minima, 
kad „trumpą laiką Johann Braun buvo 
vedęs, tačiau vaikų iš tų vedybų ne
buvę“.

Taigi, giminės, atsiliepkite! (Nors 
laikraštis jį vadina lietuviu, tačiau jo 
pavardė aiškiai nelietuviška, nebent ji 
būtų buvus pakeista arba jis būtų Lie
tuvos vokietis.). „M.P.“ inf.

Vytas Mačiulis, nariai Juozas Manikauskas, 
Juozas Renkauskas su anūke , gal bus dar ir 
daugiau keliaujančių.

Visi nutarė geriau susipažinti su Lietuvoje 
esama padėtimi ir kaip galėtume padėti 
vargstantiems vaikams.

Šių metų birželiui 2 d. Sąjungos klubo na
riai susirinko Gailių sodyboje apžiūrėti

Geelongo lietuvių sąjungos klubo skirto įra
šo Tremtinių namams,kambario įrengimui. 
Pirmininkas J. Gailius padarė trumpą prane
šimą ir perskaitė tik gautą laišką nuo Trem
tinių namų pirmininko Vytauto Cinausko, 
kuris pranešė, kad dėl neįrengtos katilinės 
birželio 14 - ąją oficialaus atidarymo nebus, 
bet kviečia visus Australijos lietuvius aplan
kyti namus.

Tuo pačiu pranešė, kad Tremtinių namų 
remontas eina sparčiai ir nuo balandžio 15 - 
tos, kai buvo sulaukta paramos iš JAV lietu
vių, padaryta jau labai daug.

Popietė praėjo linksmai ir kultūringai. 
Daugelis narių apsimokėjo už „Mūsų Pa
stogės“ prenumeratą ir aukojo laikraščiui.

Susidariau vaizdą, kad 95% Geelongo 
lietuvių sąjungos klubo narių skaito ir remia 
abu lietuviškus savaitraščius.

Juozas Gailius

Dėkoja už paramą mokyklai
Mes, Šakių rajono lietuvių kalbos moky- mokslinės veiklos nagrinėjimas. Be abejo- 

tojai, gyvename nelengvais mokyklos refor- nės, žymiausias praeities autoritetas mums - 
mos laikais, ieškome būdų, kaip atnaujinti, 
padaryti įtaigesnį gimtosios kalbos ir litera
tūros mokymą. To siekti mums padeda ir įžy
mių šio krašto žmonių - rašytojų bei poetų A. 
Tatarės, Pr. Vaičio, Ed. Steponaičio, Pr. 
Lamberto, Vyt. Tamulaičio ir kitų, kalbinin
kų J. Jablonskio, J. Pikčilingio meninės ir
'Mūsų Pastogė" Nr.24 1996.6.17 psl.4

V. Kudirka, paskutiniaisiais metais gyvenęs 
Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje.

Dirbdami nepriklausomos Lietuvos mo
kykloje, stengiamės permąstyū, naujai su
prasti šio didžio žmogaus veiklą ir kūrybą. 
Džiugu, kad šios mūsų pastangos susilaukė 
netikėto ir malonaus paskatinimo. 1995 metų

Makrobiotika ir gyvenimo būdas
Kiekvienas žmogus gimsta laimingas. Jei 
gyvendamas jis nėra laimingas, tai kaltas 
pats - jis pažeidė arba pažeidinėja Gamtos 
dėsnius. Jei norite gyventi laimingą. įdomų, 
džiaugsmingą ir ilgą gyvenimą, turite ug
dyti savo protą ir mąstymą, maitindamiesi 
natūraliais produktais; taip pataria visi lais
vi žmonės ir šventosios knygos, tame tarpe 
ir Biblija.
Pirmiausia padėkite sau įsisąmoninti, kad 
jūsų laimė nepriklauso nuo suvalgyto 
gausybės įvairaus ir skanaus maisto. Jūsų 
tikslas yra turėti saiką, kuris yra vienas iš 
pagrindinių makrobiotikos principų.
Pradėkite palaipsniui, sumažindami ne tik 
suvalgomo maisto įvairovę, bet taip pat kie
kį ir dažnumą. Keletą pirmųjų savaičių 
pasistenkite neužkandžiauti tarp valgymų ir 
sumažinkite stimuliuojančių gėrimų, tokių, 
kaip juoda arbata, kava ir konse rvuoti gėri
mai vartojimą. Valgykite tik tris kartus per 
dieną (ar netgi du!). Galbūt pradžioje atsiras 
nemalonūs simptomai, tokie kaip galvqs 
skausmai, šleikštulys ar net nesugebėji
mas susikaupti. Taip yra todėl, kad jūsų kū
nas pradeda valyti sukauptas toksines 
medžiagas iš audinių.
Valgymo būdas taip pat labai svarbu - 
makrobiotika į valgymą žvelgia kaip į 
šventą aktą. Pabandykite valgyti ramiai, 
maloniai, visą dėmesį skirdami maistui ir 
leisdami kūnui papildyti jo išteklius 
virškinimo metu,kuris gali būti sutrikdy
tas, jei esate streso būsenoje ar išsiblaškę. 
Kiekvieną kąsnį būtina sukramtyti mažiau
siai 50 kartų. Valgydami neskaitykite, 
nežiūrėkite televizoriaus, tiesiog šne- 
kučiuokitės ar ramiai mėgaukitės valgiu. Jūs 
patirsite, kad taip kūnas maistą įsisavina 
daug efektyviau, kartu savaime išnyks daug 
mažų virškinimo problemų.
Tie patys principai taikomi ir kitiems 

pabaigoje Šakių rajono švietimo skyrius ga
vo p. Izoldos 1. Poželaitės - Davis iš Austra
lijos laišką, kuriame ji pasiūlė padėti 
suorganizuoti rašinio konkursą rajono dvy
liktų klasių mokiniams. Konkurso mecenatė - 
Aniceta Liutkevičiūtė - Mainelienė (V. 
Kudirkos giminaitė), taip panorusi pagerbti 
savo motinos A. Kudirkaitės - Liutkevičienės 
atminimą. Švietimo skyrius su malonumu 
pritarė šiam pasiūlymui, sutiko su konkurso 
sąlygomis.

Konkursas įvyko 1995 metų gruodžio 13 d. 
Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje. Dalyva
vo gabesnieji rajono įvairių mokyklų 
dvyliktokai. Jie pasirinko vieną iš keturių 
atsiųstų temų apie V. Kudirką. Komisija ga
lėjo pasidžiaugti, įsitikinusi, kad konkurso 
dalyviai neblogai susipažinę su V. Kudirka, 
bando jį susieti su savo asmenybe, dabarties 
gyvenimu. Pateikiu keletą rašinių ištraukų:

1. Jo lietuviško kaimo šaknys negalėjo pri
gyti kitur. Čia jo namai, čia jo žemė, čia jo 
Lietuva.

2. Jo dvasia dar ir dabar gyvena mūsų 
miestelyje, atrodo, jog ir dabar girdžiu jo 
žingsnių aidą. Ir girdžiu ne tik aš, girdi visa 
Lietuva.

3. J. Jablonskis ir V. Kudirka - tai du 
Suvalkijos krašto ryškiausiai šviečiantys 
žiburiai.

4. Mus visus iš nerūpestingo apsnūdimo 
pažadino ir sunkiam darbui ar kovai pakels 
raginimas: „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“

kasdieninio gyvenimo aspektams. Svar-r 
biausias tikslas yra sukurti gerai sutvarky-r 
tą, ramų gyvenimą. Padarykite savo aplin-- 
ką švarią ir malonią, netgi paprastą, taiky
dami šį principą rūbams ir kitiems dides
niems aplinkos elementams. Siekite sukurti i 
gyvenimą, kuris stiprintų saugumą ir atid
umą tiek jums patiems, tiek aplinkiniams. 
Pabandykite susidaryti lyg ir sąrašą, kas s 
jums "galima” ir „negalima“, t.y. gyvenimo) 
kodą, kurio laikydamiesi jaustumėtės sau
giai ir patogiai. Venkite tokių veiksmų, ku
rie sukeltų konfliktą jūsų viduje. Būkite: 
pakantūs kitiems.
Jei jūs visada džiaugsitės, be perstojo) 
atiduodami kitiems patį nuostabiausią itr 
geriausią dalyką šiame pasaulyje,-jus visit 
mylės, būsite labai laimingi. Jūs nieko) 
neprarandate, nes gyvenimą ir viską, kas yru 
šiame pasaulyje vertingiausio, gavote 
neatidarydami piniginės. Aukodami grei
čiau išsilaisvinsite nuo visų savo skolų ir 
greičiau pasieksite amžiną laimę, begalinę 
laisvę ir absoliutų teisingumą, o tai yra 
svarbiausias makrobiotikos tikslas.
Bent vienai ar dviem savaitėm meskite vis
ką, kas nėra absoliuti jūsų gyvenimo būti
nybė, pabandykite gyventi pagal pagrindi
nius makrobiotikos principus. Tada ir 
pajusite, kas tai yra tikroji laisvė, laimė ir 
teisingumas. Greitai suprasite, kad visi, kas 
tiksliai laikosi makrobiotikos principų, yra 
visiškai apsaugoti nuo fizinių bei dvasinių 
ligų. Apsispręskite!
Jėzus sakė: „... iš tikrųjų, sakau jums, jei 
turėsite tikėjimo kaip garstyčios grūdelis, 
jūs sakysite šitam kalnui: persikelk iš čia į 
tenai ir jis persikels; ir nieko nebus jums 
negalima“ (Mato 17,19).

Pagal G. Ohsawos knygą „Makrobiotika 
dzen arba atjaunėjimo menas“ paruošė

Edita Varnas

5. Jis tartum perspėja: be meilės Tėvynei, 
be Dvasingumo, be Kultūros tauta neišliks.

Konkursas vyko griežtai laikantis nurodytą 
sąlygų. Komisija, vadovaujama inspektorės 
Ramutės Vyšniaveckienės, pirmąją vietą sky
rė Lukšių V. Grybo vidurinės mokyklos 
moksleivei Aušrai Majauskaitei ir apdova
nojo ją piniginiu 85 Australijos dolerių pri- S 
zu (247 Lt). Antrąją - Šakių „Žiburio“ viduti- 
nės mokyklos moksleiviui Tomui Vyšniaus
kui (75 doleriai), trečiąją - Kudirkos Naumies
čio vidurinės mokyklos abiturientei Rai
mondai Borisevičiūtei (65 doleriai), ketvir
tąją - Šakių .žiburio“ vidurinės mokyklos 
dvyliktokei Vilmai Adomaitytei (45 doleriai). 
Už penktąją vietą lukšietę Žanetą Jucaitytę 
švietimo skyrius apdovanojo V. Kudirkos 
„Raštų“ dvitomiu.

Apie konkursą rašė rajono laikraštis 
„Valsčius“, respublikinis laikraštis „Lietuvos 
aidas“.

Šakių rajono lietuvių kalbos mokytoją 
vardu noriu labai nuoširdžiai padėkoti 
mecenatei p. Anicetai Liutkevičiūtei - Mai- 
nelienei, paskyrusiai konkursui 300 Austra
lijos dolerių. Labai dėkingi ir konkurso 
organizatorei, įžymiai Australijos lietuvių 
bendruomenės veikėjai p. Izoldai I. Poželaitei- 
Davis. Norėčiau tikėti, kad Jų pastangos padės 
jaunąjai kartai siekti „idealo, tik doro ir 
aukšto“. Vytautas Armonavičius

Šakių raj. Lukšių V. Grybo vid. 
mokyklos lietuvių kalbos mokytojas
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Poezija

Juozas Mikštas

Iš rinkinio 'Ilgesio dainos"

Sulaukėme poeto Juozo Mikšto 
dėraščių knygos. Jos vardas - „Ilgesio 
dainos“. Tie, kurie iš dešimtmečio į 
išimtmetį sekė poeto kūrybos kelią, ka- 
thikadžių jautė, kad Mikštui eiklėraščių 
knygos išleidimas seniai buvo pribrendęs 
rialas Ir štai dabar džiaugiamės jo kny- 
p išleista Lietuvoje. Australijos lietuvių 
Sertlūra pasipildė nauju leidiniu. Pa
in poetui šis žingsnis irgi svarbus. Jis 
imtina jo vardą Lietuvos raštijoje. Svar
ins jis ir dėl šių faktų - knyga autoriui 
pirmoji, o jis pats užkopęs ant 84 savo 
amžiaus pakopos. Į knygą tenka žvelgti 
kaip į poeto viso amžiaus kūrybos vaisius, 
ibi kaip į gana didelę tų vaisių dalį.

Poetas Juozas Mikštas kartą yra 
starus, kad poeziją jam diktuoja gy- 
raimas. Koks gyvenimas, toks ir kūry- 
tas žodis. Tą galima pasakyti beveik apie 
visus poetus. Mikštas, tačiau, yra išskirti- 
lė asmenybė. Jam mūzos padiktuoja ne 
tik pirmąją eilutę, bet visą tekstą iki 
paskutinio eilėraščio sakinio. Kad aiškes
ni mums būtų poeto kūrybos žodžio 
rasmė, šiame apraše šiek tiek pakalbėsiu 
rapiejo gyvenimą.

Įžymaus vardo rusų poetas Boris 
Pasternak tvirtino, kad „Dideliu poetu būti 
neužtenka tik rašyti eilėraščius, bet 
svarbiausia - nuolankiai pasiduodant 
inkštam ir vienišam poeto likimui - es
miniu būdu prisidėti prie savojo laiko 
gyvenimo“. Pasakymas lyg tiesioginiai 
laikytas poetui Juozui Mikštai. Likimas 
visada laikė uždėjęs ant jo sunkią ranką, 
bet poetas su vyriška valia nuolankiai 
pasidavė vienišam poeto likimui. Poeti- 
lio likimo aukštumas - t.y. misija paaiškėjo

Mikštas kūrybos galią pajuto savyje 
to išaugęs iš vaikystės. Penkiolikmečio 
ilėraščius jau spausdino pavergto Vilniaus 
rašto lietuvių laikraščiai. Tenai jis, dar 
.įsai jaunas, buvo su tais, kurie mylėjo 
ietuvišką kultūrą ir pavergėjams nelenkė 
talvos. Okupantams užkliuvo jo poezija, 
o tautiškoji dvasia. Nebepakeldamas 
asekiojimo, jis buvo priverstas atplėšti 
aro širdį nuo gimtinės, nuo tėvų ir gi- 
mnaičių ir vienišo pabėgėlio gyvenimui 
tasitraukti į nepriklausomąją Lietuvą. Ir 
tada, bėgant metams, gyvenimas jam 
trašviesėjo, kad poetas jau nebebuvo 
vienišas, karo audra pakėlė jį lyg atsispir- 
i jėgos neturintį šapą, pasmerkė jį vėl 
itplėšti širdį nuo brangiausių žmonių ir 
atbloškė jį į svetimą pasaulį, į nežinomą 
tfeitį, kur sunkias mintis gimdė svetimas 
langus ir karti buvo svetimoji stovyklinė

Pagaliau 1947 metai.Tremtinys Juozas 
Mikštas, kaip pirmasis lietuvis poetas, 
pastato koją ant Australijos žemės. Tačiau 
ir naujas kraštas jo, kaip vienišo ateivio, 
padėties nepakeitė. Jis gyveno nuo lie
tuviškų kultūros centrų toli, ir jo gyve
nimo dienas užpildė tik darbas anglies 
kasykloje, knygos, ilgesys artimųjų, 
atsiminimai, vienatvė ir vienatvės jam 
įkvepia poezija. Jis rašė daug. Savo šir
dies gėlą, savo nostalgiją, savo meilę

Balsas
Juozas Almis Jūragis

Poetas Juozas Mikštas.

Lietuvai ir tėviškei pavertęs žodžio menu, 
disciplinuoto eiliavimo posmais jis liejo 
spaudos puslapiuose ir buvo skaitytojų 
mėgiamas.

Penktasis šio šimtmečio dešimtmetis 
lietuviams buvo tragiškosios, skausmin
gosios epochos pradžia. Kalinių, tremti
nių, išvežtųjų, benamių, laimę praradu
sių laikmetis. Jeigu jų skausmą aukštesnė 
jėga būtų pavertusi į debesis, visa Žemė 
būtų paskendusi nepermatomoje tamso
je. Tokioje sužeistų širdžių atmosferoje, 
poetas Mikštas dosniai vykdė dainiaus 
misiją, nors nelengvas buvo jam aukštas ir 
vienišas poeto pašaukimas. Kūrybiniu žodžiu 
išreikšdamas tai, ką gyvenimas rėžte rėžė 
širdin, skaudžiuose išgyvenimuose 
gimstančio jausmo prasiveržimais kal
bėdamas apie pradingusią laimę, Austra
lijos gamtovaizdžių fone piešdamas 
Lietuvos vaizdus, jis dažnam skaitytojui 
paliesdavo labiausiai jautrias širdies sty
gas ir taip tapo tremtinių, benamių, kla
jūnų, likimo sulaužytųjų ir vienišųjų 
pasiilgstamu balsu. Mikšto eilėraščiuose 
skambėjo balsas tos skausmingosios 
epochos, kad žmonių nostalgijos ir kan
čių keliai neliktų pasaulyje nepastebėti ir 
užmiršti.

Poetas eilėraščiuose kalbėjo apie 
draugystę, o tie, kurių draugystė buvo 
pašventinta sunkiose pokario sąlygose, 
kurie ilgėjosi kovų, kad priespaudą pa
verstų pelenais, priėmė jo žodžius kaip 
gyvenimo devizą.

Jis kalbėjo apie žmogiškąją meilę, 
apie paslaptingus meilės ryšius, amžiais 
nesutraukomus, bet tie, kurių širdys arba 
ilgėjosi nepatirtos meilės, arba graužėsi 
dėl meilės patirtos, išgyventos ir praras
tos, jo žodžiai primindavo, koks saldus 
laimės vynas semiamas iš meilės šaltinių, 
kurių autorius pats pasigesdavo, kada 
susimąstyme jo lūpas nudegindavo 
spontaniškai besiveržianti liepsnojančio 
jausmo giesmė.

Jei nebesugrįši

Tenai pavasarį iš sniego kelsis mėlyna žibutė, 
O rudenį bers medžiai gelstančius lapus. 
Akimirksnį bent vieną dar tenai pabūti!..
Bet niekad jau tenai tavęs nebus...

Ten vasarą kvepės lankoj nupjautas šienas, 
O žiemą sniegą žers šiaurys žvarbus, 
Tik čia tau bus pageltę visos metų dienos ■ 
Ir niekados tavęs tenai nebus...

Tenai draugai dažnai susės prie bendro stalo, 
Iš linksmo klegesio trykš juokas jų skambus, 
O čia tau verks širdis, vienatvėje sušalus, 
Ak, niekad jau tavęs tenai nebus!..

O metai vis žingsniuos ■ ir giminės, kaimynai 
Suguls į bočių švento poilsio kapus.
Jiems amžių pasaką oš tėviškės pušynai, 
Tik niekados tavęs tenai nebus - - -

Iškankintai Tėvynei

Tavo laisvės kovotojus šaudė ir korė, 
Ir kalėjimuos pūdė, ir Sibiran trėmė. 
Už Tave galvas guldė kariai savanoriai, 
Įsibrovėlius ryžto krūtinėm atrėmę.

Kruvina vergija ir tie šimtmečiai nykūs 
Nepalaužė Tavęs, iškankinta Tėvyne. 
Laisvės Aušrą kautynių ugny pasitikus, 
f gerovę, į šviesą sau kelią praskynei.

Tavo veidas vėl buvo krauju aprasojęs, 
Kai vėl voros vergų skaudžiai žengė į mirtį. 
O išdidūs valdovai šėtoniško rojaus 
Merdi jau, Tau gyvybės šaknų nepakirtę.

Ten. miškų glūdumoj, kovės Tavo sargybos, 
Ir tik jų šventas kraujas dar vis pranašauja: 
Kils iš sielvarto miestai, artojų sodybos. 
Ir su pergale neš Tau gyvenimą naują.

O ką mes Tau parneštame, duotume grįžę 
Iš kraštų svetimų į gimtuosius pagojus? 
Ką sakytų grobikų išniekinti kryžiai 
Ir ta žemė, didvyrių krauju apsiklojusį

Džiaugsmo ašarom dulkes aitrias nusiplovę, 
Kuopaguosim Tave, iškankinta Tėvyne į 
Gal vėl gerbtume Tavo didingą senovę, 
Tavo kančią tik žodžiais gražiais prisiminę. -

North'Melbourne, 1390 m. vasaris

Jis kalbėjo apie tėvynę ir gimtuosius 
namus tiems, kurių širdis dar tebedraskė 
nostalgijos vanagų aštrūs nagai, kurie po 
tropiniu dangumi tik praradimą regėjo, 
tiems, kurie ilgėjosi gimtųjų laikų vėjo.

Jis kalbėjo apie laisvę ir laisvės 
atkovojimo viltį tiems, kurie jautėsi lais
vės kovai pašaukti, irjo žodžiaijuos drąsino.

Jis kalbėjo ir apie istorinę Lietuvos 
praeitį, nes praeityje auga dabarties šaknys, 
o dabartis yra busimųjų žygių, busimųjų amžių 
lopšys

Jis kalbėjo apie vienatvę, apie rūškaną 
klajūno nedalią, bet tie, kurie buvo vieniši, 
pasimetę tarsi laivai be uostų, jo žodžius 
priimdavo lyg vilties švyturio šviesas, nes 
žinojimas, kad pasaulyje ne jie vieni 
vienišauja, lengvindavo jų vienatvės naštą.

Savo eilėraščiuose jis išsakė ne vieną 
maldos šauksmą, irtie, kuriems Dievas yra „

gelbėtojas ir stiprybė, gerbė poetą kaip 
protėvių tikėjimo, Dievu pasitikėjimo ir 
maldos brolį.

Dešimtmečiai bėgo, išeiviai virto 
ateiviais ir nostalgija jų širdyse priblėso, 
mirtis praretino jų eiles, bet poeto Mikšto 
populiarumas nepatyrė nuostolių. Lyrinio 
išgyvenimo autentiškumas, lyrine chariz
ma paženklintos gyvenimo tiesos aktua
lumas poetą Mikštą padarė žodžio Bur
tininku, mokančiu užkalbėti skaitytojų 
sąmonę ir širdis. Burtininku, skambia kal
ba ir jaudinančiu įtaigumu žeriančiu 
vienatvėje subrandintų ir kraujuojančio
je širdyje išnešiotų minčių kibirkštis. 
Skaitai ir pabunda prisiminimai, pajunti, 
kad poetas atrakina tavo širdį, iškelia į 
šviesą slaptą skausmą, slaptą nostalgijos

nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
Lietuvos krepšinio rinktinė Adelaidėje

L Šeštokas Kęstutis 201 cm. ūgio, 1976 m. gim.. žaidžia už K "Žalgirį".
2. Maskoliūnas Darius 194 cm. ūgio, 1971 m. gim., Kaunas, "Žalgiris".
3. Kurtinaitis Rimas 196 cm. ūgio. 1960 m. gim., Kaunas, "Žalgiris".
4. Praškevičius Virginijus 206 cm. ūgio, 1974 m. gint, Kaunas, "Atletas".
5. Žukauskas Aurelijus 218 cm. ūgio, 1973 m. gim., Klaipėda, "Neptūnas".
6. Štombergas Saulius 204 cm. ūgio, 1973 m. gim., Kaunas, "Atletas".
7. Jocys Evaldas 203 cm. ūgio, 1975 m. gim., Plungė, "Olimpas".
8. Vaišvila Rytis 195 cm. ūgio, 1971 m. gim., Kaunas, "Atletas".
9. Jurkūnas Andrius 204 cm. ūgio, 1976 m. gim., Clemson University, USA.
10. Pačesas Tomas 190 cm. ūgio, 1971 m. gim., Kaunas, "Atletas”.
11 .Žukauskas Mindaugas 201 cm. ūgio, 1975 m. gim., Šiauliai. "Šiauliai". 
12.Lukminas Darius 194 cm. ūgio, 1968 m. gim., Kaunas, "Žalgiris". 
13.Sirtautas Darius 190 cm. ūgio, 1972 m. gim., Kaunas, "Žalgiris".

Australų krepšinio vadovybė iškvietė Lie
tuvos krepšinio rinktinę, norėdama patikrinti 
Savo rinktinės „Boomers" pajėgumą. Austra
lai, ypatingai lietuviai, labai nusivylė neat
vykus A. Saboniui, Š. Marčiulioniui, S. 
Karnišovui ir Einikiui. Rinktinę sudarė sekan
tys pareigūnai ir žaidėjai:

Vladas Garastas - treneris.
Jonas Kazlauskas - trenerio padėjėjas. 
Algimantas Povilonis - vyriausias vadovas. 
Vytautas Zumeris - komandos gydytojas. 
Juozas Petkevičius - fizioterapeutas. 
Algis Žvirblis - menedžeris.
Rėmėjai - Raimundas ir Virginija Vincė 
Barcevičiai.

Poezija - epochos balsas
atkelta iš 5 psl.

žaizdą, nuo visų slepiamą vienišumo naš
tą - ir pasidaro nebe taip sunku rinkti 
praradimų derlių.

Nors jau garbingo amžiaus ir negalių 
varginamas, poetas Mikitas savo posmuo
se tebeliudijaepochosgyvenimą, tebereiš
kia savo kartos žmonių, praradusių tėvy
nę, vidinį sudrumstą pasaulį. Eilėraščiai 
visų tų temų, apie kurias čia kalbėjau, tar
si žiburiuojantys upeliukai, subėgo į kny
gą „Ilgesio dainos“, kad būk) ir pasiliktų 
srove stiprių jausmų ir išgyvenimų, sro
ve, gaivinančia tuos, kurie norės iš jos 
semtis.

Tikiuosi, kad lietuvių literatūroje poe
to Mikšto „Ilgesio dainos“ atsistos greta 
Antano Miškinio ir Kazio Inčiūros gula

parašė Lietuvoje gyvenantis Jonas Če- 
kys, buvęs leidyklos „Vaga“ vyr. redak
torius ir vyr. direktorius.

'Mūsų Pastogė" Nr.24 1996.6.17 psl. 6 -

Viršuje iš kairės: K. Šeštokas, D. Maskoliūnas; dešinėje: D. Sirtautas. 
Apačioje iš kairės: E. Jocys, M. Žukauskas, R. Vaišvila, A. Jurkūnas ir T. 
Pačėsas (kitų rinktinės narių nuotraukos spausdintos 23 - me "M.PJ 
numeryje). ____
Pirmosios rungtynės buvo sužaistos Perthe. 
Lietuvaičiai patyrė pralaimėjimą rezultatu 92
- 65. Į Adelaidę krepšininkai atvyko gegužės 
28 dieną. Tą pačią dieną, jau 7.30 vai. vakaro 
jiems"tcko žaisti. Rungtynių pasižiūrėti 
susirinko gana daug tautiečių. Aikštėn išėję 
lietuviai atrodė puikiai. Gražios uniformos, 
aukšti jauni vyrai. Nė vieno ilgaplaukio, 
apžėlusio. Po apšilimo ir sportininkai, ir va
dovai buvo pristatyti žiūrovams. Įneštos 
Australijos ir Lietuvos vėliavos. Nuskambėjo 
himnai.
Rungtynių pradžia mūsiškiams liūdnoka. 
Australai jau pirmomis minutėmis įmeta du 
tritaškius. Lietuvaičiai keletą sykių praranda 
kamuolį iš po krepšio. Australai žaidžia 
agresyviai, lengvai pelno taškus. Jų gynyba 
labai aktyvi. Jie pradeda individualia ir per
eina į aikštės gynybą. Kieta australų gynyba 
ir atkaklus puolimas neleidžia lietuviams per
eiti į ritmingą, taškus pelnantį žaidimą.Pir- 
mas susitikimo puslaikis baigtas rezultatu 40
- 24 australų naudai. Antrame puslaikyje 
lietuviai gauna daug baudų. Atrodo, kad

guose rašytos poezijos, šalia Sibire savo 
plunksnas brandinusių poetų posmų kaip 
liudijimas, kad ir Vakarų pasaulio kraštuo
se pabirusių išeivių pergyventa nostalgija 
ir vargingas ieškoj imas vietos, kur apsisto
ti, buvo taip pat sunkumų pilnas. Kad 
mūsų pusės tremtinių prisirišimas prie 
tėvynės, meilė ir ištikimybė gimtajai kal
bai ir gimtajai žemei ir pusę šimtmečio 
trukęs ištvėrimas toje meilėje taip pat turi 
herojiškų bruožų.

Knygą „Ilgesio dainos“ europietiškų 
stiliumi išleido Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykla. Išleidimą parėmė Australi
jos lietuvių fondas iš Prano Dranginio 
palikimo. Ją parengė ir įžanginį straipsnį 

Lietuvos krepšininkai nepratę prie žaidimo, 
kada žaidėjas su kamuoliu besiveržiantis jė
ga prie krepšio retai gauna baudą.Dažniau- 
siai baudą gauna žaidėjas, bandąs jį uždeng
ti. Rungtynės baigiamos rezultatu 82 - 55. Tai 
labai skaudus pralaimėjimas. Galima tik 
teisintis, kad lietuviai krepšininkai dar 
neatsigavę po kelionės, nepratę žaisti jėgos 
žaidimą ir Lt.
Tenka pripažinti, kad australai daug taikliau 
mėtė, geriau gynė.Lietuvaičiai vengė staigių

Pasaulio jaunių varžybos, 1996
gali dalyvauti tik specialius varžybidus 
patikrinimus praėję sportininkai. Varžonasi 
tradicinėse lengvosios atletikos šakose: įvai
rių nuotolių bėgimas ir ėjimas, šuoliai į aukštį 
ir tolį, disko ir ieties metimas, kūjo ir rutulio 
metimo ir kt.
Lietuvos jauniai šiose varžybose dalyvajū 
nuo 1992 m. (Pietų Korėja). Šiemet iš
registruoti dalyvauti 6 sportininkai - viaas 
vyras ir keturios merginos su vienu vadom. 
Jų pavardės, kaip ir sporto šakų atstovavinas

Š. m. rugpjūčio 20 - 25 dienomis Sydnėjuje 
vyks VI - sios pasaulio jaunių lengvosios 
atletikos varžybos, ruošiamos nuo 1986 metų 
kas dveji metai vis kitame pasaulio krašte. 
Pirmąkart jos buvo suruoštos 1986 m. 
Graikijoje, Atėnuose, antrosios - 1988 m. 
Sudbury, Kanadoje, trečiosios - 1990 m. 
Plovdiv, Bulgarijoje, ketvirtosios - 1992 m. 
Seoul, Pietų Korėjoje, penktosios - 1994 m. 
Lisabonoje, Portugalijoje. Šeštųjų varžybų 
ruošimas atiteko Australijai, o sekančios.
septintosios, įvyks 1998 metais Annecy, 
Prancūzijoje. Jose dalyvauja jaunučiai, iki 20 
metų amžiaus.
Lig šiol jau yra užsiregistravę 130 kraštų su 
1531 sportininku ir sportininke. Dalyvaujan
čių kvotos nustatytos iš anksto. Varžybose

SPORTO NAUJIENOS
• Lietuvoje vis populiaresnis darosi 
„darus“ žaidimas. Čia jam duotas „smigių“ 
vardas. Šiauliuose įvyko pirmosios šio 
sporto Lietuvos pirmenybės, kuriose 
dalyvavo 47 paskirų miestų atstovai. 
Laimėtoju tapo šiaulietis O. Kšanys, 
surinkęs 629 taškus. Tai buvo pirmasis 
pratimas, mėtant strėlytes po 3, aštuonio- 
se serijose. Antrasis pratimas buvo 
sunkesnis, reikėjo laimėti dvi partijas iš 
trijų, mažinant taškų skaičių nuo 301 iki 
0, tiksliai užbaigiant partiją, pataikymu į 
porinio skaičiaus langelį. Šio pratimo 
laimėtoju tapo kaunietis A. Staškevičius.

prasiveržimų po krepšiu, perėję į coitn 
sustodavo, pasuodavosi aplink, norėdami 
susidaryti patogią padėtį metimui. Ta dėl 
geros australų gynybos jiems nepavytam, 
tekdavo mesti iš nepatogių padėčių, ir. ži
noma, netaikliai. Labai jau trūko ilgų metimų 
ir veržlumo. Po rungtynių kai kurie adeJai- 
diškiai lietuviai buvo labai nepatenkinti
pralaimėjimu. Žinoma nebuvo malonu gi
dėti australų pasigyrimą, kad padarė pannoką 
Olimpiados bronzininkams.
Po rungtynių lietuvių namuose buvo sureng
tas susitikimas su sportininkais. Gaila, 
sportininkai dėl nuovargio ir todėl, kad ryto 
metą reikėjo anksti skristi į Sydnėjų. atvykti 
negalėjo. Jų susitikti buvo susirinkę neunžai 
jaunų gražių lietuvaičių. Atvyko treneriai ir 
vadovai. Teko pasikalbėti su rinktinės treneriu 
V. Garastu. Jo nuomone, pilna Lietuvos rak- j 
tinė neturėtų jokių problemų nugalėti aus
tralus. Jis pripažįsta, kad australai žaidžia ge
rai. Žaisdami Europoje, australai dėl savo 
kieto žaidimo stiliaus surinktų daug baidų. 
A. Sabonis, Š. Marčiulionis patyrė lensvas 
kelių operacijas ir dėl to negalėjo attikti. 
Grįžusi rinktinė turės kelias kontrolines 
rungtynes Europoje ir vėliau Amerikoje.
Į pralaimėjimus Australijoje V. Garastas ne
žiūri tragiškai. Iš šio vizito daug ko pasimokys 
jauni krepšininkai. Komanda jauna, jos 
žaidimas tobulės. Komandos amžiaus vidur
kis 24 metai. Yra ir problemų. Geriausieji, 
išmokyti ir išauginti krepšininkai patraukia į 
užsienį. Ne visi ten suranda laimę.
Rinktinė Sydnėjuje pasirodė daug geriamas 
taip pat pralaimėjo 17 taškų skirtumu. Antra 
puslaikis čia buvo sužaistas gana gerai. 
Laimėtas jis buvo rezultatu 46-41 lietuvių 
naudai. Pralaimėjimą Čia vėl lėmė baudos 
Lietuviai keletą kartų sublizgėjo, parodė, kad 
ir jie gali įmesti kamuolį į krepšį iš viršaus. 
Lietuvaičiams būtina sustiprėti fiziškai. Rei
kia užsiauginti daugiau raumenų. Olimpada 
ne už kalnų. Linkime b tikimės, kad ten ni
šų krepšininkus lydės sėkmė, p Nemtka 

kol kas nėra žinomos.
Australija didžiuojasi šių tarptautinių varihbą 
ruošimo pavedimu ir mano, kadtai bus lyg ir 
priešpaskutinis pasiruošimas bei jėgų 
išbandymas prieš 2000 - jų metų olimpires 
žaidynes. įj.

• Lietuvos olimpiečiams išeighę 
aprangą siuva švedai, batus - danai, varžy
bų aprangą - anglai ir tik treniruotų 
drabužius - lietuviai. Švedų apranga fe
ną pigiau negu Lietuvos „Lelijos“, nes 
švedams reikia mokėti tik už itališkas tū
nos medžiagas, o darbas yra nemokamas. 
Visas išeiginės uniformos kompleinas 
kainuos 1200 litų. Buvo tik pakeissta 
skrybėlių spalva, vietoj ryškiai raudonoms- 
- smėlio spalvos. Olimpinė ugnis jaau 
Amerikoje, lėktuvu atvežta į Los Angeiees 
ir iš čia sportininkų bus nešama per vissą 
Ameriką. Paruošė A. Laukaitis
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Kas rūpi rinkėjams
ateita iš 2 psl.

tasininkas, nors ir pavėluotai, bet pensiją 
pūna. Ką daryti gausiai šeimai? Kuo mai
toti vaikus? Darbo gauti neįmanoma, 
kdarbio pašalpa panaikinta. Jeigu negauni 
įdabio pašalpos, negauni ir socialinės. 
Santos pajamos lygios nuliui. Kaip gy- 
ati? Kam reikalingos darbo biržos? Ar 
d: tam, kad suteiktų žinias apie bedarbių 
skaičių? D. Bielskienė
t
Ponas Žilius, direktoriaudamas „Mastyje“, 
paėmė dvi paskolas, bet, atrodo, įdėjo į savo 
Eesę. Nes iš 4 tūkstančių dirbančiųjų li- 
tomažiau nei 1 tūkstantis. Reikėtų išaiškinti 
išieškoti iš pono Žiliaus kišenės.
t
Dėl suprantamų priežasčių - labai su
trumpintai. Dabartinė valdžia lygi nuliui to
dėl, kad neorganizuoja jokių gamybinių 
iarbų žmonėms. Plėšikai, kad ima šitokius 
liginimus už švaistymą pinigų po įvairias 
tikutes, dažnai visai nereikalingas. Per 
televizorių šlykštūs filmai, reklamos. 
Dėkojame Jums už paramą nuverčiant nuo 
sosto patį didįjį niekadėją Adolfą, nors ir 
labai pavėluotai. Už ką balsuoti - visai 
neaišku. Augustinai
Privatizacija nežmoniška.
»
Kaip Jūs galite paaiškinti, kad elektros 
alergiją parduodam užsieniui pusvelčiui, o 
nes, gyventojai, mokam du kartus bran
giau. (Užsienis daro atvirkščiai.) 
♦

Kodėl Seimo deputatai neatsižvelgia į 
paprastų žmonių interesus? Keliamos kai
nos, neįmanoma pragyventi. Pensijos vė
luoja, o mokesčius už komunalines paslau
gas reikia mokėti laiku. Kitaip skaičiuoja
nt delspinigiai, išjungiamas telefonas. Kiek 
larmus ries į ožio ragą?

Pensininkas P.G.
t

ta dar turėti vilties taip sunkiai uždirbtas 
sutaupąs 1992 m. susigrąžinti?
t

Kiek dar įkurta dukterinių LDDP partijų? 
Prašytume išvardinti jas.
»

Kaip Jūs vertinate Rajecko laiško žodžius? 
eigų p. Rajeckas nebūtų atleistas iš 
mbasados, būtų buvęs ir Brazauskas geras, 
kiti. Žodžiu Rajeckas būtų „plaukęs“ tai— 
ogi su valdančiąja partija! Su pagarba.

>rb. Seimo atstove,
ta nereikėtų dar prieš rinkimus imti „gy

Černobylio debesies kelionė
kiekis trumpalaikių ir ilgalaikių radionukli- 
dų. Vėlesni tyrimai taip pat aptiko labai 
pavojingo beta spinduliavimo (stroncio-90 
ir kitų). Ataskaitose duomenys pateikiami 
mikrorentgenais per valandą (normalus fonas 
10-12) ir bekereliais oro kubiniame mene 
(normalus fonas - 5).

Didelę atmosferos radioaktyvumo dalį 
pirmosiomis po avarijos dienomis lėmė jodo - 
131 skilimas (skilimo pusperiodis 8 paros). 
Balandžio 30 dieną jodo -131 koncentracija

Nuo Černobylio iki Vilniaus tiesiąja linija 
ie 500 kilometrų, taigi pučiant maždaug 50 
1. per valandą vėjui, radioaktyvus debesis 
įėjo pasiekti sostinę maždaug per 10 valan- 
. Kaip „Lietuvos rytui“ sakė Fizikos institu- 
aplinkos radioaktyvumo laboratorijos 
lėjas hab. dr. Viktoras Lujanas, pirmieji 
liacijos padidėjimo požymiai buvo už
duoti aerozolių pavyzdžiuose, rinktuose pa- 
nuo 1986 metų balandžio 26 d. 9 vai. ryto.
Centrinė radioaktyvaus debesio dalis 

Lietuvoje praslinko į vakarus nuo Vilniaus. 
Tai liudija radioaktyvumo padidėjimas 
Dzūkijos, Kuršių marių link ir mažėjančios 
koncentracijos šiaurinių ir rytinių Lietuvos 
rajonų kryptimi.

Atmosferos aerozolių gama spektrų tyri
mai balandžio pabaigoje ir pirmosiomis 
gegužės dienomis parodė, jog ore yra didelis

dyti“ Seimą nuo užsikrėtusio gobšumo 
sindromo. Gal ne visi ir dabartiniame Sei
me blogi? Reikėtų individualiai vertinti ir 
iškelti nusikaltusius. Vieni dirba, o kiti laks
to po užsienius, pinigus švaisto. Reikia da
bar nusikaltėlius bausti, o ne išleisti pasi
baigus kadencijai su pasakiška pensija 
(palyginus su eilinio žmogaus pensija). Gal į 
naują Seimą ateitų sąžiningesni žmonės?

Su pagarba Enkienė 
*
Daugelis žmonių baiminasi, kad jūs, 
centristai, atėję į valdžią, vėl susiplaksite į 
vieną koaliciją su dabartiniais žulikais 
dedepistais, tuomet, neduok Dieve, Lietu
vėlei galas. Baiminasi ne be pagrindo, nes 
jūsų dauguma jų kilmės, o instinktas žmo
gų veda ten, iš kur kilęs.
*
Daugiausiai dėl dabartinės padėties kalti
nu prezidentą. Brazauską, nes jis mėgsta 
klaidinti žmones ir yra neryžtingas. Eina ir 
į Bažnyčią ir žegnojasi, ir atleidimo prašo 
tų, kurie pradėjo Lietuvoje genocidą, ir vie
ną dieną kalba vienaip, kitą dieną - kitaip. 
Vienu žodžiu, man jis atrodo lyg neblogas 
skuduras. Kaip jūs, centristai, jį vertinate?
* Jonas Bartkus
Noriu paklausti, ar yra Seime Lietuvos 
patriotų? Jei yra, tai pabandykite pragyventi 
iš vidutinio atlyginimno, kuris yra 
skaičiuojamas šiuo metu. Pabandykite to
kią mintį paskleisti Seime. Kas palaikys šią 
mintį ir faktiškai ją parems - už tuos mes 
balsuosime.
Kai kūrėsi Lietuva 1918 metais, aš manau, 
Jūs pats gerai žinote, kokius atlyginimus 
gavo prezidentas ir vyriausybė, ir kokią 
moralinę stiprybę suteikė Lietuvos gy
ventojams. „ , „ ,

Su pagarba Gudauskis 
P.S. Kodėl neskelbiama Seimo narių ir 
Vyriausybės atlyginimai?
*

Gerb. Seimo nary,
Mes norime žinoti, ar bus kas nors nu
baustas iš banko darbuotojų, kurie taip leng
vai švaistė žmonių ir valdžios turtą, ar jiems 
algas bent kiek sumažins. Tai jie dabar tu
rėtų padengti nuostolius, o ne mes, vargšai 
žmonės, kada yra didinami mokesčiai: už 
vandenį, elektrą, dujas, ir dar nori, kad mes 
vasarą mokėtume už šilumą.
*
Ar Jūs galite pasakyt, kaip bus su mūsų 
nuvertėjusiomis santaupomis, ar grąžins 
kada nors, ar ne, jau turbūt visi pamiršo 
Seime, niekas ir nebekalba apie tai. 
Brazauskas, ateidamas į valdžią, buvo 
įsipareigojęs pažadus tesėti.

Vilniuje nuo 11 iki 13 valandos maždaug 20 
kartų viršijo tuometinėje SSRS galiojusias 
normas. Gegužės 2-ąją Alytuje radiacijos lygis 
maždaug dvigubai viršijo esantį Vilniuje. 
Preiloje maksimumas užfiksuotas balandžio 
27-ąją ir sudarė 250 bekerelių kubiniame met
re - leistinas gyventojams normas viršijo 50 
kartų ir buvo netgi didesnis už normą, nustaty-

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

A. f A. Julijai Grigonicnei
mirus, dukteriai Jūratei, jos broliams, seserims su šeimomis 

ir kitoms giminėms, jų liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą.

Ganbcrros "Ramovės" skyriaus ramovėnai

A. t A. Julijai Grigonicnei
mirus, dukrą Jūratę, mūsų Apylinkės valdybos vicepirminin

kę, seseris, brolius su šeimomis, kitas gimines ir artimuosius 
giliai užjaučiame.

Caiibcrros lietuvių Iiendruo- 
menės sąjungos valdyba

A. f A. Julijai Grigonicnei
mirus, dukrai Jūratei, jos broliams, seserims su šeimoms ir kitoms 

giminėms, jų liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.
Canbcrros lietuvių klubo valdyba

ir nariai

A. f A. Kristinai Domkienei
mirus, šeimai ir giminėms užuojautos vietoje "Mūsų Pastogei" 

aukojame 20 dolerių.
Z. ir J. Atliekai

"Mūsų Pastogės" darbuotojos Zitos Žvirblienės mylimam tėveliui
A. f A. Alfonsui Žukauskui

po ilgos ir sunkios ligos birželio 9 d. mirus Kaune, jai ir jos 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba
ir "Mūsų Pastogės" redakcija

...Tavęs nebus - 
ateis pavasaris* žydes žilvičiai ir 

klevai
Tavęs nebus.
Ateis duktė* ateis sūnus, 

ateis kiti
kur tu buvai
Tavęs nebus.

Per žydrą dangą saule kops 
ir menuo patekės

Tavęs nebus.
Kaip vandenio* kaip vandenio 

žmonių daug nutekės -
Tavęs nebusi.. 

(B. Brazdžionis)

tą asmenims, dirbantiems su radioaktyvio
siomis medžiagomis.

Tomis dienomis padidėjęs fonas - 
pastebimas ant užuolaidų (iki 150 mikro- 
rentgenų per valandą) ir palangių, kur 
nusėsdavo dulkės.

Degtinė padėti negalėjo
Tik įvykus avarijai, dar buvo galima 

išvengti jodo -131 patekimo į organizmą, jei
gu gyventojams būtų laiku patarta kaip ats
varą vartou neradioaktyvų, dezinfekuoti 
skirtą jodą, kuris parduodamas vaistinėse. 
Daug kas nuo radiacijos apsisaugoti bandė 
degtine, bet ji padėti negalėjo.

Gegužės pradžioje radioaktyvių nuklidų 
koncentracija Vilniuje ir kitose šalies vietose 
ėmė sparčiai mažėti. Pastebėta ir pakartoti
nių padidėjimų - gegužės 8-10, 23-26, birže
lio 6-9,19-20 dienomis.

Rudeniop aptikta beta ir gama spindu
liavimo pėdsakų grybuose, uogose, žolėje, 
meduje. Nors radionuklidų koncentracija 
maisto produktuose buvo mažesnė už leisti
nas normas, jie kaupiasi žmogaus organizme, 
gali turėti įtakos genetiniams u- onkologi

£
Mano brangaus vyro

A. A. Juliaus Vetcikio 
atminimui. Tremtinių namams 
Lietuvoje aukoju 1000 dolerių.

Liza Veteikienė

# $
niams padariniams.

„Karštųjų“ dalelių poveikis
pirmosiomis avarijos dienomis Vilniuje 

surinktuose oro pavyzdžiuose aptiktos dide
lės vadinamųjų „karštųjų“ dalelių kon- 

■centraciios.
Atmosferos „karštosios“ dalelės - tai 

radioaktyvių atomų, išsidėsčiusių ant mik
rono dydžio aerozolių, junginiai. Viena tokia 
dalelė gali turėti milijonus radioaktyvių 
branduolių. Kvėpuojant šie aerozoliai gali 
patekti į kvėpavimo takus bei plaučius, 
sudarydami vidinius ilgalaikio poveikio 
židinius organizme.

Paprastai „karštųjų“ dalelių atmosferoje 
būna labai nedaug - viena tūkstančiuose oro 
kubinių metrų. Vilniuje jų koncentracija bu
vo tokia didelė, jog dėl visiško plokštelių, 
naudotų tyrimui, pajuodavimo buvo neįma
noma jos tiksliai įvertinti.

Balandžio 20-30 dienomis koncentra
cija sudarė 130 kūb. metre, atitinkanti 2 000 
dalelių, patenkančių į suaugusio žmogaus 
plaučius per parą.

Laimonas Gryva („Lietu— 
'Mūsų Pastogė" Nr.2/I '
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INFORMACIJA
Diskusinė popietė

Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę. Prelegentas: dr. Vytautas Doniela, te
ma: "Beveik keturi LDDP valdymo metai". Po to - klausimai ir diskusijos. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Data: sekmadienis, birželio 30 d., 2 vai. po pietų. •
Vieta: Sydnėjaus lietuvių klubas, II aukšto salė.

Skyriaus valdyba

Aukos Tremtinių grįžimo namams
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Nr.888 

"Talkoje" iki birželio 9 dienos yra gautos se
kančios aukos:

1000 dol. - L. Veteikienė, Juliaus Veteikio 
atminimui,

100 dol. - B. Viduolis,

20 dol. - A. Virgeningienė,
30 dol. - E. ir N. Baueris,
100 dol. - A. ir P. Repšys.
Viso iki 1996:6.9-75 539 dol.
"Talka”, P.O. Box 307, North Melbourne, 

3051.

NOR! SUSIRAŠINĖTI
Ramūnas Bradūnas nori susirašinėti su Aus

tralijos lietuvių jaunimu.
Jam 21 metai, 1,84 cm. ūgio. Yra įkūręs mu- 

zikos grupę"Juodosios rožės” (redakcijoje turi
mos spaudos iškarpos apie grupės pasiekimus).

Anksčiau dirbo televizijoje, dabar - aktoriumi 
Marijampolės dramos teatre.

Rašyti: R. Bradūnui. R. Juchnevičiaus 6 -22, 
. 4520 Marijampolė, Lietuva.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

N/žįfc 16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

♦ Nepaprastas klubo narių susirinkimas šaukiamas birželio 23 d. 
(sekmadienį), 3.30 vai. popiet Bus aptariami klubo įstatų - taisyklių 
keitimo - papildymo reikalai. Visi klubo nariai prašomi dalyvauti.

• Taip pat, birželio 23 d. 2.vai. popiet, įvyks TURGUS, su .įvai
riausiais prizais! Visi laukiami!

* Klubo nario mokestis už 1996 - 97 metus jau dabar priimamas. 
Mokestį reikia sumokėti iki š. m. birželio 30 d.

♦ Metinis klubo balius įvyks liepos 27 d. 7 vai. vakare. Bilietai
- $ 25.00 asmeniui.
Gros labai šaunus orkestras, bus įdomi programa, nepaprasti prizai lot<- 

I rijoje - ilgai primins jums šį vakarą.
Bilietus galite užsisakyti klube ( pirmadieniais - penktadieniais).

Melburno lietuvių sporto klubo ’’Varpas'
Metinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 1996m. birželio 23 d., 1 val.p.p. Melburno liuvių 

namuose.
Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. Prausto 

metinio susirinkimo protokolo skaitymas. 4. Mandatų komisijos sudarymas. 5. Klubo pirmi tikės 
pranešimas. 6. Klubo iždininko pranešimas. 7. Kontrolės komiuos akto skaitymas. 8. Distsijos 
dėl pranešimų ir veiklos tvirtinimas. 9. Naujos klubo valdybos rinkimai. 10. Klausiai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo uždarymas.

Visiems klubo nariams dalyvavimas būtinas. Taip pat dalyvauti susirinkime kviečiame iiporto 
mėgėjus.

MLSK ’Vanos"

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumerata-

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

Kurios

Iš 127 "Gražiakasės" konkurso dalyvių į 
finalą pateko 21.

R. Urbakavičiaus nuotr.

Prieš porą savaičių Vilniuje pirmą
kart vykusiame „Gražiakasės“ konkur
se paaiškėjo, kad ilgiausius plaukus tu
ri vienuolikmetė vilnietė Justina 
Matusevičiūtė, kurios plaukų ilgis -123 
centimetrai.Šis rekordas tikriausiai

ilgesni?
pateks į rekordus fiksuojančios agen
tūros „Factum“ ketinamą išleisti 
Lietuvos vaikų rekordų knygą.

Tik dviem centimetrais trumpesni bu
vo taip pat vienuolikmetės vilnietės 
Dovilės Kavaliauskaitės plaukai. Jau
niausios dviejų metų konkurso dalyvės 
marijampolietės Gretos Urbonavičiū
tės plaukų ilgis siekė beveik 40 
centimetrų.

Į rekordų knygą pateks ir 107 metrų 
70 centimetrų kasa, supinta į vieną iš 
visų konkurso dalyvių plaukų.

„Gražiakasės“ konkursą surengė vai- . 
kų žurnalas „Genys“, savo numeriuose 
ilgiau nei metus publikavęs pretenden
čių nuotraukas.

Konkurse dalyvavo 127 mergaitės iš 
visos Lietuvos nuo 2 iki 16 metų. 
Gražiakasės titulą laimėjo 21 į kon
kurso finalą patekusi pretendentė. „Jei 
būtume rinkę tik vieną nugalėtoją, bū
tų buvusi tragedija, nes dauguma 
mergaičių turėjo gražius plaukus“, - sa
kė konkurso organizatorė Sofija Sas
nauskaitė.

Giedrė Barauskienė („L.R“)
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