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Lietuvos įvykių apžvalga
Kritika Seimo opozicijai

Seimo pirmininko pavaduotojas Ar
vydas Vidžiūnas; pareiškė LERadijui, jog 
negerai, kad valdančioji Seimo frakcija 
turi labai didelę daugumą. Kai kurie 

' klausimai ir įstatymai parlamente ap- 
svarstomi labai greitai, nepateikiama jo
kiu pataisų, nesistengiama oponuoti. A. 

. Vidžiūnas sakė, jog mėginama kom
pensuoti. įtraukiant į komisijas opozicijos 
parlamentarus. Opozicija daug dėmesio 
kreipia į personalijas, o mažai į konkre
čias problemas.

Plenariniuose Seimo posėdžiuose daž
niausiai pirmininkauja pirmininko pirma
sis pav- ’ -otojas Andrius Kubilius, o 
pakek jį Arvydas Vidžiūnas. Tačiau 
Seimo p nininko pavaduotojai Feliksas 
Palubinskas (Krikšč. dem.) ir Romualdas 
Ozolas (Centro sąj.) pirmininkauti nesiima. 
Opozicija priekaištauja, kad Palubinskui 
ir Ozolui pirmininkauti neduodama.

Baltijos Asamblėjos posėdžiai 
Estijoje

Estijos kurortiniame mieste Pemu įvy
ko Baltijos Asamblėjos posėdžiai, kur 
dalyvavo 20 Lietuvos parlamentarų dele
gacija. kuriai vadovavo Mečys Laurinkus. 
Be baltiečių ten dalyvavo Benelux‘o 
Tarpparlamentinės Tarybos, Šiaurės 
Tarybos, Šiaurės MinistrųTarybos, Vaka
ru Europos Sąjungos Asamblėjos, Tarp
tautinės Migracijos organizacijos atstovai 
bei užsienio šalių ambasadoriai, akredituo
ti Estijoje.

Balandžio 26 d. Pemu mieste susitikę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrai 
pirmininkai nutarė sutelkti pajėgas, kad 
panaikinti paskutinius barjerus laisvai 
prekybai tarp trijų valstybių. Baltijos 
Tarybos prekybos komitetas turės paruoš
ti susitarimą, kurį norima pasirašyti birže
lio mėnesį. Pirmininkų pasirašytame pa
reiškime teigiama, kad ekonominė trijų 
šalių integracija yra vykdoma kartu su 
šalių integracija į Europos Sąjungą.

Trijų Baltijos šalių gynybos ministrai 
pareiškė, kad Rusija negali sustabdyti nei 
NATO plėtimosi į rytus, nei Baltijos šalių 
stojimo įNATO. Lietuvos kraštoapsaugos 
mm. Česlovas Stankevičius mano, jog po 
NATO viršūnių susitikimo liepos mėn. 
Madride, Baltijos šalys bus kviečiamos į 
NATO anksčiau, negu buvo tikimasi. 
Estijos gynybos min. sakė, jog NATO turi 
suaktyvinti bendradarbiavimą su Baltijos 
šalimis ir įsteigti savo atstovybes.

Baltijos Asamblėja taip pat priėmė 
rezoliuciją, kviečiančią NATO, po su
sitikimo Madride, pradėti derybas dėl 
narystės bent su viena iš Baltijos valstybių. 
Tokį pasiūlymą jau anksčiau pasiuntė 
NATO vadovybei Lietuvos Seimas.

Lietuva ir Latvija atmetė Estijos pa
siūlymą. kad rusų kalba būtų pasalinta, 
kaipoftciali asamblėjos sesijų kalba irnuo 

1999 metų ji nebebūtų naudojama. Lie
tuviai ir latviai motyvavo, kad ne visi 
Asamblėjos delegatai laisvai kalba an
gliškai. Oficialios kalbos ir toliau liks ang
lų, estų, latvių, lietuvių ir rusų.

Vyriausybės pažadai
Gindamas Seime bankroto įstatymą, 

min. pirm. Gediminas Vagnorius gegužės 
22 d. pareiškė, kad Vyriausybė rūpinsis 
gyventojų santaupų atstatymu, nuosavy
bės teisių į nekilnojamojo turto atkūrimą, 
užsienio prioritetais ir bankrutuojant įmo
nėms gins darbininkų interesus.

Bankrutuojančių įmonių darbinin
kams už nesumokėtas algas žadama atly
ginti iš privatizacijos gautų lėšų, tai yra iš 
valstybės fondų. Vakaruose darbininkai 
atlyginami iš darbdavių fondo. Nenuosta
bu, kad tai sukėlė aštrias diskusijas Seime. 
Darbuotojams yra aišku, kad privatizacijos 
fonde pinigų nėra, o kompanijos į bankro
tą yra siunčiamos kas dieną. Be to Vy
riausybė yra pasižadėjusi iš privatizacijos 
fondo kompensuoti bankų indėlininkams 
už jų žuvusias santaupas bankuose.

Valstybėsfinansų naudojimasprivačių 
įmonių ir bankų nuostoliams dengti yra 
daug kam nepriimtinas. Šie fondai turėtų 
būti panaudoti infrastruktūros pagerinimui, 
o ne privačių nuostolių kompensavimui. 
Konservatorius Antanas Stasiškis priminė, 
kad tai buvo žadėję LDDP ir prezidentas, 
bet iš to nieko neišėjo. LDDP frakcijos 
atstovas A. Salamakinas pastebėjo, jog 
pažadai turėtų būti ištesėti po prezidento 
rinkimų.

LER žiniomis, gyventojų santaupų 
atstatymo projektui buvo pritarta, bal
suojant už - 59, prieš - 10 ir 14 susilaikius.

Biudžetas be iliuzijų
Seimo biudžeto ir finansų komiteto 

pirm. Elvyra Kunevičienė spaudos kon
ferencijoje šių metų valstybės biudžetą 
pavadino „biudžetu be iliuzijų“. Reikia 
gyventi nebe skoloje, o iš tų lėšų, kurias 
mes surenkame į valstybės biudžetų, sakė 
Kunevičienė. Praeitų metų biudžetas bu
vo neįvykdytas - jo išlaidos buvo finan
suojamos iš paskolų. Palyginus su praei
tais metais, šių metų pirmojo ketvirčio 
biudžetas su sveikatos draudimo fondu 
padidėjo 25%. Dėl blogos sausio mėnesio 
biudžeto padėties, Vyriausybei nepavyko 
įvykdyti visų savo įsipareigojimų. Liko 
neįvykdyta 86 min. litų plano dalis, tačiau 
vasario ir kovo mėnesiais dalinai pavyko 
kompensuoti buvusį atsilikimą.

Dabartinei Vyriausybei nebeįmanoma 
mažinti išlaidų, tad ji deda visas pastangas, 
kad padidinti pajamas. Didelį susirūpini
mą Elvyrai Kunevičienei kelia nesumokė
ti mokesčiai (arrears), kurie vien per šiuos 
metus išaugo 177 min. litų ir iš viso dabar 
pasiekė 1.339 milijardus litų. Viena svar
biausių įmonių nemokumo priežasčių, 
pasak Kunevičienės, yra nesutvarkyti

Geelong'o atžalynas - tautinių šokių grupė "Gegutė” su vadove Birute Liebich 
, prie miesto Rotušės 1997 m. "Pako" festivalyje.
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atsiskaitymai ir tai Lietuvos Banko ir 
bankininkystės kaltė. Bankai šiandien 
užsiima paskolų suteikimu, bet yra ne
sutvarkytas atsiskaitymo mechanizmas. 
Vienos įmonės skolingos kitoms, o visos 
kartu skolingos ir Lietuvos biudžetui, sa
kė Kunevičienė.

Vyriausybė yra užsibrėžusi nedidinti 
valstybės skolų, o tvarkyti bankų veiklą. 
Iki šiol svarbiausiu biudžeto pajamų šal
tiniu lieka akcizas. Pagerėjo pridėtosios 
vertės mokesčių surinkimas. Nesimato 
prošvaisčių, kad šiais metais būtų įmano
ma ryškiai pagerinti žmonių pragyvenimo 
lygį, sako Elvyra Kunevičienė, tačiau 
tikimasi, kad nuo 1998 m. sausio 1 d. bus 
įmanoma mažinti pridėtosios vertės mo
kestį.

Politikų populiarumo pokyčiai
Viešosios nuomonės tyrimo kompanija 

„Baltijos Tyrimai" balandžio 29 d. „Res
publikoje“ paskelbė savo apklausos rezul
tatus. Palyginus su kovo mėnesio ap
klausa, pasitikėj imas Vyriausybe yra kritęs 
9%, o Gedimino Vagnoriaus net 10%. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad kovo mėn. 
apklausos duomenys buvo palyginamai 
aukšti, tad pasitikėjimas grįžo į pirmykštį 
lygį. Tyrimo kompanijos vadovė Rasa 
Ališauskienė aiškina, kad nuosmukis 
įvykęs dėl to. kad Vyriausybė nusprendė 
padidinti mokesčius, o to pasėkoje kainos 
pakilusios apie 10%. Nėra abejonės, jog 
kovo mėn. populiarumas buvo pakilęs, 
konservatoriams pažadėjus atstatyti žmo
nių žuvusias santaupas ir Vyriausybei 
pradėjus ryžtingai vadovauti.

Sumažėjo visų politikų populiarumas, 
išskyrus LDDP vadovo Česlovo Juršėno, 
kurio populiarumas padidėjo 3%. Prez. A. 
Brazauskas lieka populiariausiu politiku. 
Jį palankiai vertina 60% apklaustųjų 
(sumažėjo 3%). Tarp populiariausių at
sirado ir 3 naujos pavardės, tai Artūras 

Paulauskas, kandidatuojąs į prezidentus, 
Kazimiera Prunskienė ir Kęstutis Gla
veckas. Net 11 % sumažėjęs Egidijaus Bič
kausko populiarumas.

Apklaustieji nurodė, jog 67% pasitiki 
visuomenės informavimo institucijomis ir 
bažnyčia.

Piliečių teisės padėtis
Iš Strasbourge vykusių Europos Ta

rybos posėdžių grįžę Lietuvos Seimo 
atstovai pasakojo, kaip Tarybos posė
džiuose buvo svarstoma Lietuvos teisės ir 
žmogaus teisių padėtis. Tai buvo antrasis 
Georgio Frundos vadovaujamos komisi
jos teisės įvertinimo pranešimas. Kaip 
prisimename, pirmasis įvertinimas buvo 
inkriminuojantis ir Lietuva buvo priversta 
protestuoti. Gal atitaisydama savo pir
mykščių skriaudą Lietuvai, Frundos 
pranešimas šį kartą buvo išsamus ir 
objektyvus. Žmogaus teisių bei tautinių 
mažumų padėtis buvo įvertinta teigiamai, 
tad nematyti kliūčių, kad šis pranešimas 
greitu laiku negalėtų būti pateiktas 
plenariniams Europos Tarybos posė
džiams. Tai didelis žingsnis artėjant prie 
Europos Sąjungos.

Frundos teigiamą raportą puolė Rusi
jos užsien. reik, ministerija, pateikdama 
kitokius davinius, atsieit rasų mažumos 
Lietuvoje skriaudžiamos. Rusijos užsi
puolimą Frundos komisija pati apgynė.

Lietuvos Seimo žmogaus ir piliečių 
teisių bei tautybių reikalų komiteto pirm. 
Emanuelis Zingeris pareiškė, kadLietuvos 
teisinė sistema ir jos įgyvendinimas yra 
prastesnis negu rašoma Europos Tarybai 
pateiktame pranešime. Verkiant reikia 
esminių pertvarkymų, sakė Zingeris 
LERadijui. Toliau jis sakė, kad reikia 
laikytis ES rekomendacijų, persvarstyti 
Seime mirties bausmės panaikinimą. 
Nereikėjo pratęsti priverstinio sulaikymo
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

įstatymo galiojimą. Tai reikalinga, jei mes 
norime eiti į ES, sakė Emanuelis Zingeris.

Danijos ministras Vilniuje
Gegužės 1 d. vienos dienos vizitui į 

Vilnių buvo atvykęs Danijos užsien. reik, 
min. Nil Chelveg Petersen. Susitiko jis su 
min. pirm. Gediminu Vagnoriumi, Seimo 
UR komiteto pirm. Mečiu Laurinkumi, 
ministrais. Spaudos konferencijoje jis 
pareiškė, kad Lietuvos ir Danijos santy
kiai yra geri. Kaip žinome, Danija yra 
vienaištų valstybių.kuristipriausiairemia 
Lietuvos įsijungimą į Europos struktūras. 
Derybos su visomis kandidatėmis į ES tu
ri prasidėti vienu laiku, o šalys, kurios 
nepateks į NATO su pirmąja banga, turėtų 
galimybę patekti į aliansą vėliau, sakė 
Petersen. Lietuvos UR min. Algirdas 
Saudargas su tuo sutiko ir sakė, kad Lietu
va yra tam pasiruošusi.

Danija yra pasiūliusi įsteigti institutą, 
kuris koordinuotų pagalbą trims Baltijos 
valstybėms saugumo srityje. Šį planą remia 
ir JAV, sakė Petersen. Iki šiol Danija teikė 
daug pagalbos Lietuvai. Pagalba Lietuvai 
yra didžiausia Danijos pagalba Rytų 
Europoje.

Gorbenka nori Klaipėdos
Kaip pranešė 29/4 agentūra „Baltic 

News Service“ ir LER, Rusijos okupuo
tos Karaliaučiaus srities - Kaliningrad 
gubernatorius Gorbenka pareiškė, kad 
Klaipėdos kraštas priklauso Lietuvai 
neteisėtai ir siūlo nedaryti jokių nuolaidų 
šiuo klausimu. ŠįklausimąGorbenka iškė
lė pasitarimuose su savo pavaduotojais. 
Jis norėjo aptarti šį klausimą, kad ga
lėtų užimtitvirtąpoziciją.Gorbenkasako, 
kad nežino kokia būtų centro (suprask 
Maskvos) pozicija, bet būtina pareikšti 
savo poziciją ir nedaryti jokių nuolaidų 
Klaipėdos krašto klausimu. Savo argu
mentus Gorbenka grindžia tuo, kad Klai
pėda po Antrojo pasaulinio karo atiteko 
Sov. Sąjungai ir dėl to Rusija neturėjo 
palikti Klaipėdos krašto Lietuvai.

Menkėjanti kultūrinė veikla
Jurgis Janušaitis

Vis dažniau ir dažniau pasigirsta balsų 
apie menkėjančią kultūrinę veiklą išei
vijoje, ne tik JA V, bet ir kituose kraštuose, 
kur yra susitelkę nemaži lietuvių telkiniai.

Tuos klausimus vis dažniau ir dažniau 
paliečia visuomenininkai suvažiavimuo
se, studijų dienose, seimuose, net ir ei
liniuose susirinkimuose. Bet ar visi tie 
nusiskundimai turi rimto pagrindo?

Tad bent trumpai pasižvalgykime po 
Amerikos lietuvių kultūrinės ir visuo
meninės veiklos pasaulį.

Dienraštis „Draugas“ kartas nuo karto 
savo puslapiuose paskelbia taip vadinamą 
renginių kalendorių, apimantį beveik vi
sų metų laikotarpį. Čia pasiskelbia orga
nizacijos, įvairūs komitetai, renginių orga
nizatoriai, nurodydami kada, kur ir koks 
renginys įvyks. Tuo reikalu pasidomėjau. 
Suskaičiavau 8 mėnesių paskelbtus įvai
riausius renginius. Ir štai kaip atrodo 
busimoji 8 mėn. visokeriopa veikla.

Koncertų, įvairių menininkų pasi
rodymų, įskaitant iš Lietuvos, numatoma

'Mūsų Pastogė" Nr.18 1997.5.12 psl.2;

Lietuvos Užsien. reik, ministerijos 
pareigūnas sakė LER, kad „Lietuva visa
da pasisakė už konstruktyvų ir abipusiai 
naudingą bendradarbiavimą su Rusijos 
Federacija, taip pat ir sprendžiant klausi
mus su Kaliningrado sritimi. Mes esame 
suinteresuoti kontaktais ir bendradar
biavimu su naująja Kaliningrado srities 
administracija ir esame pasirengę prisidė
ti prie Kaliningrado srities vystymosi“.

Reikia pastebėti, kad Gorbenka buvo 
išrinktas gubernatoriumi praeitų metų 
Rusijos gubernatorių rinkimuose. Jis 
„kietasprandžių“ linijos ir jo santykiai su 
Lietuva, švelniai tariant, nediplomatiški. 
Nenuostabu tad, kad tarptautinė teisė ir 
diplomatijos normos jam svetimos.

Klaipėdos kraštas po Antrojo pasauli
nio karo nebuvo Vokietijos dalis. Kraštas 
buvo 1919 m. Versalio sutartimi atskirtas 
nuo Vokietijos teritorijos irpavestasPran- 
cūzijospriežiūron.Po 1923 m. sausio 15 d. 
sukilimo, kraštas buvo alijantų autono
minėmis teisėmims prijungtas prie Lie
tuvos, tai yra įjungtas į Lietuvos valstybės 
teritoriją. 1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos 
kraštas buvo nelegaliai nacių Vokietijos 
okupuotas, taip kaip Sudetai, Austrija. Čia 
pasirodo Gorbenko grobuoniškos inten- 
sijos ar faktų nežinojimas.

Šia proga Gorbenkos reikia paklausti:
Ar buvo Karaliaučiaus sritis de jure 

teisėmis integruota į Rusijos teritoriją, ar 
Potsdamo sutartimi tik pavesta Rusijai šią 
teritoriją administruoti?

Kiek rusų gyveno šiaurinėse Prūsų 
žemėse prieš Antrąjį pasaulinį karą ar ka
da nors anksčiau? Statistikos daviniai 
tam yra.

Kas išžudė ir badu išmarino prūsų ai
nius (kad ir atskiestus austrais, vokiečiais, 
bet tik ne rusais)? T ai gerai dokumentuota 
ir liudininkai dar gyvi.

Kur dingo senieji prūsų vietovardžiai ir 
upių vardai? Žemėlapiai tebėra!

Nusikaltimai prieš žmoniją pasaulinių 
institucijų buvo ir bus keliami. Tik laiko 
klausimas, kada bus keliamas Rytprūsių 
genocidas.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

suruošti dešimtį. Organizacijų susirinkimų 
būsią 15, įvairių organizacijų didesnių 
suvažiavimų - 5, o pokylių, balių, baliukų 
gausiausia - net 24. Įvairių parodų, įskai
tant ir madų - 5. Pabendravimo popiečių 
taip pat keliolika, įskaitant vyr. amžiaus 
pabendravimus „Seklyčioje“. Na, o kai 
išaušta pavasaris, vasara ir gražus ruduo - 
visi skuba į gegužines ir jų būsią suruošta 
net 19. Kitų renginių: sukakčių minėjimų, 
švenčių minėjimų, mažesnių pramoginių 
renginių būsią taip pat apie 20.

Tai tik įvykiai Čikagoje. O kur kiti di
dieji telkiniai - Los Angeles, Cleveland'as, 
New York'as, Detroitas, St. Petersburg'as 
ir kiti mažesnieji telkiniai, kuriuose vei
kia po keletą organizacijų, kurios taip pat 
bando išvystyti kultūrinę, visuomeninę 
veiklą.

Optimistas pasakys: nenusiminkime, 
veikla yra, gal nebe ta, kuri klestėjo po ka
ro, atvykus „Dievo paukšteliams“ ir iš pa
grindų pajudinus „žemę“, kada chorai, 
meno ansambliai, teatrų vienetai, tautinių 
šokių ir dainų šventės sutraukdavo po ke- 
lioliką tūkstančių žiūrovų ir maždaug po 
keletą tūkstančių programos dalyvių. Tai

Trumpai iš visur
Gegužės 2 d. Šveicarijoje mirė austra

las mokslininkas Sir John Carew Eccles, 
94 metų amžiaus. 1963 m. jis buvo 
apdovanotas Nobelio medicinos premija 
už savo tyrinėjimus išaiškinant, kokios 
cheminės reakcijos įgalina nervų ląste
lėms siųsti signalus.

Gegužės 4 d. Pietų Afrikos karo laive 
Zairės prezidentas Mobutu susitiko sm 
didesnę Zairės dalį užėmusiu sukilėlių 
lyderiu Laurent Kabila. P. Afrikos pre
zidentui Nelson Mandela pasisekė juos 
abu suvesti pasitarimams, kurie, deja, liko 
be apčiuopiamų rezultatų. Kovos Zairėje 
vyksta toliau, sukilėliai užėmė Kikwit 
miestą apie 400 km. į rytus nuo sostinės 
Kinšasa.

Gegužės 4 d. ginkluota Texas sepa
ratistų gmpė, įsitvirtinusi Fort Davis, neto
li Meksikos sienos, padėjo ginklus ir 
pasidavė JAV policijai ir kariuomenei. 
Richard McLaren vadovaujami, sepa
ratistai balandžio 27 d. buvo sukilę prieš 
JAV valdžią ir pasiskelbę, kad kovos iki 
mirties, kad atstatytų Texas nepri
klausomybę. Texas prisijungė prie JAV 
1845 metais.

Šiaurės Korėjai gresia badas, bet jos 
vadovai nesutinka pradėti derybas su 
Pietų Korėja dėl humanitarinės pagalbos 
sąlygų. Sunkiai sekasi ir Beidžinge pradė
tos derybos tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų 
Raudonojo Kryžiaus pareigūnų. Š. Korė
ja susilauks naujo derliaus tik spalio mė
nesį.

Palestinos vyriausybė paskelbė, kad 
palestinietis, pardavęs savo žemę Izraelio 
valstybei arba žydui, užsitrauks mirties 
bausmę.

Richard Butler, Australijos ambasa
dorius Jungtinių Tautų Organizacijai, iš

buvo mūsų kultūrinės veiklos žydėjimo 
metai.

Net sukurta Lietuvių Opera išsilaikė 
beveik 40 metų. Tada nereikėjo „pagalbos 
iš tėvynės“.Turėjome savo stiprias menines 
pajėgas - Stasį Barą, Danutę Stankaitytę, 
Algirdą Brazį, Joną Vaznelį, Giną Čep- 
kauskienę, Aldoną Stempužienę, Romą 
Mastienę ir dar kelioliką stiprių solistų, 
kurie dainavo ne tik koncertuose, bet ir 
Lietuvių Operoje pagrindinius vaidmenis. 
Kur jie šiandien? Nutilo, nebesugrįžta 
scenon... Tad ir Lietuvių Opera, vis dar 
statydama naujas operas, jau kelinti metai 
iš tėvynės kviečia solistus, choristus, or
kestras, režisierius,dirigentus,net ir deko
racijas atsigabena, kartais tik dėl vieno 
spektaklio, kurio publika nebepripildo.

Tai, žinoma, akivaizdus kultūrinės 
veiklos menkėjimas. Ir kitose srityse tą 
patį juntame. Štai JAV LB Kultūros Tary
ba anksčiau suruošdavo labai gražias pre
mijų šventes, kurių metu apdovanojami 
rašytojai, poetai, teatralai, žurnalistai, radi
jo darbuotojai. Tai buvo žmonių, savo 
gyvenimus pašventusių kultūrinei veiklai, 
įvertinimas. Premijoms lėšas skirdavo 
Lietuvių Fondas. Deja, jau kelinti metai 
nebesulaukiame šių švenčių. Ar nebeturi
me pagerbtinų žmonių? Turime, paieš

rinktas specialios JTO komisijos, pri
žiūrinčios Irako nusiginklavimą, pirmi
ninku. Savo pareigas jis pradės eiti lie
pos 1 d.

Balandžio 26d. Vokietijos prezidente 
Roman Herzog atsiprašė Ispanijos ir bas
kų už nacinės Vokietijos įvykdytų šniūrų 
prieš 60 metų. Ispanijos pilietinio kam 
metu. 1937 m. balandžio 26 d. vokiečių 
Kondor legijono bombonešiai ir nai
kintuvai išbandė savo ginklus ir žaibingi 
karo techniką ant civilių Guernica miesto j 
gyventojų. Baskų sostinės miestas buvo Į 
sugriautas, žuvo 1700 iš 15000 miesto I 
gyventojų.

Rumunija irgi atsiprašė, šį kartą Vo- > 
kietijos, už tai, kad komunistų valdymo 
metais ji ištrėmė dešimtis tūkstančių savo j 
vokiečiųkilmėspiliečiųįpriverčiamodat- : 
bo stovyklas. Po to komunistinė Rumuni-I 
ja išreikalaudavo iš Vakarų Vokietijos į 
didžiulius išperkamus mokesčius už : 
kiekvieną vokiečių kilmės asmenį, ku- Į 
riam būdavo leidžiama emigruoti į Va-1 
karų Vokietiją.

D. Britanijoje gegužės 1 d. pravesti į 
parlamento rinkimai pasibaigė visišku I 
valdančiosios konservatorių partijos pra
laimėjimu. Naujasis D. Britanijos min. 
pirmininkas, darbiečių lyderis Tony Blair, 
turi 179 vietų persvarą parlamento* 
Žemuosiuose rūmuose. Rinkimus pra
laimėjęs John Major atsistatydino ir iš į 
konservatorių partijos lyderio posto.

J tradicinę D. Britanijos ministrų pir
mininkų rezidenciją (Nr. 10 Downing 
Street) atsikraustęs Tony Blair negali čia 
sutalpinti savo didokos šeimos. Jis bando 
pasikeisti butais su gretimame name (Nr. i 
11 Downing Str.) gyvenančiu valstybės I 
kancleriu.

kokime, įvertinkime. Sunkiu keliu eina ir: 
lituanistinis švietimas, lituanistinės mo
kyklos. Mažėja ir mokinių skaičius, nors 
darbščioji Švietimo Taryba deda visas 
pastangas užtikrinti šių mokyklų ilgesnį 
išlikimą.

Atidžiai stebint Amerikos lietuvių 
visokeriopą veiklą, kuria turėtų daugiau
sia rūpintis Lietuvių Bendruomenė, ne
nuostabu, kad šiandien LB vadovybė 
ypatingą dėmesį skiria Lietuvai, steigia 
įvairias, brangiai kainuojančias komisi- * 
jas „integraliai tautai“ išlaikyti, rūpinasi 
politika, posėdžiauja su Lietuvos Seimo ir 
Vyriausybės nariais, tuo tarpu savajame 
kieme daug rūpesčių, daug problemų, daug 
pagalbos reikalingų planų.Obūtų,manau, 
gera, kad LB su didesniu dėmesiu rūpin- j 
tusi išeivijos kultūrinės veiklos ugdymu, 
puoselėjimu, išlaikymu.

Suraskime naujus talentus, rašytojus, 
poetus, muzikus, dainininkus, suraskime 
jaunąją kartą ir visi suglaudę gretas rem
kime juos, ugdykime būsimajai veiklai. 
Tada nereikės verkšlenti, kad menkėja 
lietuviškoji veikla visose srityse.

Neeikvokime iš aukotojų surinktų į 
pinigų „politikai“, bet žiūrėkime, kad 
būtume patys aprūpinti brangiomis 
vertybėmis.

1
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE šg
AdelaidėsBaltųNamams penkeri metai

Balių Namų pašventinimas 1993 m. kovo 27 d. Iš kairės: kun. J. Petraitis, MIC ir 
estų evangelikų kunigas. 

---- . . 
Sveikipa.ipe

p. Opą Osipiepę jos 90 metų jubiliejaus proga. Linkime daug lai
mingų metų, o daugiausia sveikatos.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba

Susitiko naujieji ateiviai

Nors Baltų Namų steigimas prasidėjo 
j ! jau 1989 metais, kai Federalinė Australi- 

t jos valdžia paskyrė virš 1 mln. dolerių 
į $ 1139 520) ir, iš lietuvių, latvių ir estų 

s sudarytas komitetas pradėjo svarstyti Bal- 
j tųNamų statybos reikalus, vistik projekto 
I įgyvendinimas užtruko virš poros metų. 
Ė ftųjektuojamų namų komiteto pirminin- 
1 hibuvo išrinktas lietuvis architektas Al- 
ggis Navakas. Jis paruošė projektų, kuris 
l tavo priimtas ir statyba prasidėjo. Statyba 
u užbaigta 1991 metų gegužės mėnesį.

Baltų Namus sudaro 5 komplektai. 
Keturiuose yra po 8 butus su patogumais, 
o penktame - administracija. Baltų Na
muose pirmieji gyventojai apsigyveno 
1992 m. pradžioje. Šiemet balandžio 3-čią 
dieną buvo atšvęsta penkerių metų veiklos 
sukaktis.

Penkerių metų laike Baltų Namų 
a atamistracijai - trijų tautybių komitetui - 
&' kiekvienos po tris asmenis, teko per
gyventi įsikūrimo iradministravimoprob-
lemas, kurios buvo gana sudėtingos ir 
sunkios. Ypač daug laiko ir darbo teko 
įdėti į Baltų Namams tinkamo personalo 
suradimą. Tuo metu komitetui vadovavo 
arch. A. Navakas, o lietuvius komitete 
atstovavo: A. Navakas, Z. Vabolienė ir V. 
Baltutis. Pagaliau, po keletos nesėkmingų 
ir nuostolingų persitvarkymų, buvo su
rasta Baltų Namų vedėja, medicinos sesuo 
latvė Baiba Kerrison, kuri tvirta ranka ir 
savo patirtimi Baltų Namus išvedė ant 
„lygaus“ kelio.

Šiandien Baltų Namuose gyvena 6 
llietuviai, 7 latviai, 5 estai ir 12 kitataučių. 
Baltams teikiama pirmenybė. Neatsira
dus pakankamai pabaltiečių, įsileidžiami 
ir kitų tautybių asmenys.

Baltų Namuose yra 32 butai. Visi butai 
yra vieno kambario su patogumais. Visi 
Baltų Namų gyventojai pasirūpina savo 
baldais ir kitais namų rakandais. Baltų

Opulskis ir Edvardas Gudelis. Tikimės, 
kad netrukus Baltų Namuose gyvens tik 
pabaltiečiai, nes jie buvo jiems statomi.

V. Baltutis

Baltų Namų bendras vaizdas

Namų administracija aprūpina visais ki
tais patogumais: maišui, švara, apskalbimu 
ir kt. Iš gyventojų gaunamos pensijos 
atskaitoma 85%, o likusieji pinigai eina į 
asmeninę sąskaitą. Baltų Namų admi
nistracija stengiasi visiems gyventojams 
suteikti kuo patogesnį gyvenimą: ruo
šiamos išvykos, koncertai ir kiti parengi
mai. Graži namų aplinka ir gera priežiūra 
suteikia vyresnio amžiaus gyventojams 
jaukumą ir užtarnautą poilsį. Pradžioje 
buvęs abuojumas išnyko ir dabartiniu 
metu visi kambariai užimti ir norintys 
apsigyventi, prašomi iš anksto užsirašyti.

Norint apsigyventi Baltų Namuose, 
reikia įnešti $ 60 000 sumą, kuri per 
pirmuosius penkerius metus sumažėja 
kasmet po $ 2 600. Likusi suma ($ 47 000) 
laikoma Baltų Namų beprocentinėje 
sąskaitoje ir gyventojui išeinant išmoka
ma arba mirus - perkeliama į jo palikimą 
Be to, visus norinčius apsigyventi Baltų 
Namuose tikrina valdžios gydytojai, nu-
statydami-asmens pajėgumą ir priežiūros 
reikalingumą. Turintieji vyresnio amžiaus 
ligotus tėvus ir norintys išvykti atostogų, 
gali juos palikti Baltų Namų priežiūroje 
iki trijų mėnesių.

Baltų Namų administracija nupirko 
šalimais esantį didelį sklypą ir ant jo žada 
statyti pavienius namukus su dviem mie
gamaisiais, kur visiškai nepriklausomai 
galės gyventi vyresnio amžiaus asmenys, 
o sveikatai sutrikus, persikelti į Baltų 
Namus.

Baltų Namų, kaip minėjau, admi
nistraciją sudaro trijų tautybių: lietuvių, 
latvių ir estų atstovai. Juos skiria ben
druomenių valdybos. Šiuo metu lietuvius
atstovauja: Asta Lazauskienė, Vytautas

Gegužės 4 d. Sydnėjaus Lietuvių Klu
be, po Motinos dienos minėjimo, pirmą 
kartą susitiko naujieji emigrantai iš 
Lietuvos. Iniciatyvos organizuoti šį su
sitikimą ėmėsi Arvydas Rupšys, atėjęs 
žentu į Marinos ir Laurie Coxų šeimą. Į 
jo kvietimą atsiliepė 14 naujųjų emigran
tų, kurių dauguma čia jau yra žinomi ir 
dažnai lankosi Lietuvių Klube.

Organizatorių ir susirinkusius pasvei
kino ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
vicepirmininkas A. Kramilius ir padėkojo 
už šį mūsų bendruomenėje seniai lauktą 
įvykį. Į šį susirinkimą apsilankė ir emi
grantas iš Argentinos Klemensas Preikšas. 
J is sakė, kad buvo nustebęs, kai čia atvykęs 
prieš 24 metus nerado lietuvių gydytojų, 
advokatų, kurie, jo teigimu, Argentinoje 
lietuviams patarnaudavo nemokamai.

Jonas Kedys, iš senosios emigrantų 
kartos, informavo susirinkusius kaip reikia 
ieškoti darbo. Atrodo, kad ši informacija 
mažai kam buvo reikalinga, nes čia atvy
kę, atrodo, visi turi darbus ir daugiau ar 
mažiau jau yra susipažinę su darbo sąly
gomis Australijoje.

Susirinkusieji, draugiškų diskusijų 
metu, pasidalino savo įspūdžiais apie 
gyvenimą šiame krašte. Kai kurie nusi

Penktadienio vakaras Sydnėjaus Lietuvių Klube
Dar kovo mėnesio pradžioje.Sydnė

jaus Lietuvių Klubo Ponių Komitetas per 
„Mūsų Pastogės“ puslapius paskleidė ži
nią, kad kažkas yra ruošiama balandžio 
18-tos dienos vakare... VAKARONĖ - 
MUZIKA - ŠOKIAI.

Kiek vėliau ponios kvietė gausiai 
dalyvauti ir su gera nuotaika smagiai 
pabendrauti. Štai ir atėjo tas lauktasis 
penktadienio vakaras. Nors buvo kviesta 
gausiai dalyvauti, atvyko tik apie 80 
asmenų. Parengimas vyko viršutinėje klu
bo salėje. Prieš vakarienę buvo vaišina
ma šampanu ir alumi. Šnekos gyvėjo. 
Pakvietus į vaišių salę k susėdus prie stalų, 
išryškėjo ir svečių veidai. Permetus juos 
akimis, norisi truputį plačiau išryškinti, 
kas šiais laikais ateina į mūsų ruošiamus 
pobūvius. Statistika būtų tokia. Virš 70 
metų amžiaus matėsi gal 2-3 asmenys. 
Žemiau 25 metų gal vienas kitas buvo, o 
gal ir ne. Dominavo vidurinioji karta (jei
gu galima taip pavadinti!), tai labai pla
čios apimties - virš 30 ir žemiau 65 metų 
amžiaus. Buvo gal ir apie desėtkas ne 
lietuvių, kas sudarė virš 10.% visų dalyvių. 
Apie 40 dalyvavusių, tai „užsigrūdinę“ 
tautiečiai, kurie dalyvauja visada ir visur 
lietuviškuose renginiuose. Kiti veidai bu
vo rečiau matomi. Prie vieno stalo matė
si ir iš St. Mary's priemiesčio atvykę 
tautiečiai su savo svečiais. Buvo svečių ir 
iš Lietuvos.

Klubo valdybos pirmininkui Vincui 
Binkiui tarus įžanginį žodį, svečiai už
kandžiavo, užgerdami vienu kitu stiklu 
vyno. Geros nuotaikos tikrai netrūko. 
Muzika šiam vakarui gal ir ne visai buvo 
tinkama, bet ir ji įnešė savitumo bei

Nukelta į 4 psl. 

skundė, kad pradžioje buvę įtarinėjami 
esant ar buvus kagėbistais. Moterims bu
vę primesti kiti vardai... Mes iš patirties 
žinome, kad ne taip tolimoje praeityje 
reikėjo tik nueiti į kalėdinį pobūvį ku
riame dalyvavo sovietų atstovas iš kon
sulato ir mūsų bendruomenės aktyvūs 
žmonės buvo apšaukti komunistais.

Naujiems ateiviams buvo pasiūlyta 
jungtis į bendruomenės veiklą kultūrinėje 
formoje. Vienas iš pasiūlymų buvo orga
nizuoti kokį scenos veikalą drauge su čia 
jau anksčiau apsigyvenusiais lietuviais.

Po šio malonaus susitikimo buvo 
padaryta bendra istorinė nuotrauka. Susi
rinkimas pritarė, kad tokius susitikimus 
reikia šaukti kas mėnesį. Pradžia graži. 
Reikia tikėti, kad šį kvietimą išgirs ir 
daugiau najųjų ateivių iš Lietuvos, ypa
tingai tie, kurie jau kuris laikas apie tai 
šnekėjo, bet į šį susitikimą nesiteikė 
apsilankyti.

Ačiū Arvydui Rupšiui už jo iniciatyvą 
organizuojant šį svarbų susitikimą. Ma
lonu buvo matyti naujus ir jau matytus 
veidus šiame susitikime. Nepamirškite, 
kad jūs visi esate labai laukiami ir reika
lingi mūsų bendruomenės gretose.

kor.

Klubo Ponių Komiteto pirm. Elenutė 
Kiverytė - Erzikov.

Sydnėjaus Liet Klubo pirm. V. Binkis.
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Penktadienio vakaras Sydnėjaus Lietuvių Klube

Linksmi tautiečiai klubo popietėje, iš kairės: N. Stašionienė, L. Protienė, J. Bliokas.
nostalgijos su dainomis, kurios buvo 
girdimos tik atvykus į Australiją. Visi- 
dainavo, visi prisiminė senus gerus laikus... 
Na, ir pats muzikantas buvo panašios anų 
laikų laidos...

Vakarui gerokai Įpusėjus, buvo 
traukiama loterija. Laimikis buvo kelionė 
į Janolan Caves dviem asmenims su 
nakvyne ir maistu Harvey World Travel 
Lane Cove dovana. Dovaną išrūpino 
Monika Migutė - Cox. kuri ten dirba. Mū
sų padėka Harvey World Travel Lane 
Cove skyriui. Laimingieji buvo Rasa ir 
Joe Blansjaar.

Sočiai pavalgę, pagėrę kavos ir paraga
vę pyragų, turėjome skirstytis namų link. 
Bendroje išvadoje-vakaras buvo maloniai

Geelong'o "Gegutė” atostogauja

Geelongo taut šokių vyr. grupė "Pako" festivalyje. Priekyje iš kairės: dr. A. 
Gružauskas, S. Wiasak, L. Gružauskas, B. Liebich (vadovė), R. Wiasak; H-je eil. - 
L. Obeliūnas, D. Koszela, L. Koszela, A. Obeliūnaitė ir L. Liebich.

Po gerai pavykusių Lietuvių Dienų 
Melbourne ir gerai pavykusios tautinių 
šokių šventės, Geelongo lietuviai gali 
pasididžiuoti mūsų mažos bendruomenės 
gražiu pasirodymu jos meni. Aišku, kai 
šventė vyko kaimyniniame Melbourne, 
tai nusivežeme ne tik mūsų atžalyną, bet ir 
suaugusių grupę.

Kaip ir kiekvienoje organizacijoje, visa 
našta ir atsakomybė atitenka vadovams, 
kūne ne tik aukoja savo brangų laiką, 
atitrūkdami nuo šeimos gyvenimo, bet tuo 
pačiu išleidžia ir nemažai lėšų transpor
tui, telefonui ir kt. smulkioms išlaidoms.

Vadovai turi susiorganizuoti pinigus ir 
tiesioginėms grupės išlaidoms, ir vaikų 

_ l
PADĖKA

Mieliems Bičiuliams, draugams ir pažįstamiems, o ypatingai Sydnėjaus 
Pensininkų Klubo "Neringa" valdybai, lankiusiems mane ligoninėje bei guodu- 
siems ligos metu nuoširdžiai dėkoju.

Vincenta Jasiūnienė I
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praleistas, muzika netrukdė susikalbėti, 
šokti vietos buvo daug, klubas ir ponios 
gausiai vaišino vynu ir alumi...

IrvėltenkadėkotienergingamLietuvių 
Klubo Ponių Komitetui ir jų vadovei 
Elenutei Kiverytei - Erzikov už suteiktą 
progą pabendrauti ir geroje nuotaikoje 
praleisti penktadienio vakarą. Taip pat ir 
Ponių Komitetas nori išreikšti ypatingą 
padėką vienam vyrui, kuris tikrai labai 
daug joms padėjo - tai Jeronimui Belkui.

Laukiam ir daugiau parengimų. Gal
būt reikėtų imti pavyzdį iš Canberros 
židiniečių. Ieškoti, o gal net ir sugalvoti 
progą pabendravimui. Kiek daug dėme
sio ir „pagarbos" susilaukė Canberroie 
bulvė!!!.: „M.P.“ini.

Žymusis Plungės klumpių meistras Vac
lovas Banevičius.

rūbams, kurie kelių metų laikotarpyje 
pasidaro maži ir juos reikia keisti, o pvz. 
vien klumpių pirkimas Australijoje yra 
tikrai brangus. Prieinamiausią kaina 
klumpės buvo pirktos Lietuvoje pas že
maitį Vaclovą Banevičių, S. Neries g-vė 
12, Telšiai (tel. 8 294 33935). Vaclovas 
gamina įvairius dailės dirbinius, kuriuos 
pristatokrautuvėms pardavimui. Kasbūsi- 
te Lietuvoje, nepamirškite užsukti pas jį, 
nes čia ir mūsų „Gegutė“ nusipirko tikras 
lietuviškas drebulės medžio klumpes. 
Praėjo net 5 savaitės kol suradome klum
pių gamintoją.

Nežiūrint pasišventusių vadovų darbo, 
vis tik yra žmonių, kurie mano, kad jų 
darbas yra apmokamas (atleisk, jiems. 
Viešpatie!..). Galime užtikrinu, kad šie 
vadovai dirba savanoriškai, be jokio 
užmokesčio.

Lietuvių bendruomenėje visos lie
tuviškos organizacijos turi teisę veikti 

.varankiškai ir laisvai, ypatingai kul
tūrinėje ir savitarpio šalpos veikioje.

Birutė Gailiūtė - Liebich pradėjo 
organizuoti tautinius šokius prieš 22 me
tus, dar lankydama mokytojų koležą. 
Pamilo tautinius šokius lankydama dr. V. 
Kudirkos sav. mokyklą, kuriai vadovavo 
a.a. Algirdas Karpavičius. Per tą laiko

Pas Perth'o lietuvius
• Svečias iš Romos, kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC, viešėjo pas Perth'o lietuvius 
nuo kovo 20 iki 26 d., kai išskrido į Ade
laidę. Čia jis tautiečiams pravedė re
kolekcijas, susipažino su žmonėmis ii" pa
čiu miestu, dalyvavo ALB Apylinkės 
Valdybos suruoštame priėmime. Ta pačia 
proga tautiečiai parinko aukų Marijampo
lės Marijonų gimnazijos atstatymui.
• Motinos dienos minėjimas, kurį 
ruošia ALB Pcrth’o Apylinkės Valdyba, 
įvyks gegužės 4 d. Lietuvių Namuose.
• Metinis Perth'o bendruomenes su
sirinkimas įvyks gegužės 24 d. Lietuvių 
Namuose, tuoj po mišių. Bus renkama 
Apylinkės Valdyba.

« SKAITYTOJI ŽODIS *
Gerb. p. Redaktoriau,

Aš galvojau iš pradžių rašyti šį laišką 
grynai anglų kalba, remiant dr. Daniaus 
Kairaičio siūlymą naudoti abi kalbas mū
sų bendruomenės veikloje. Deja, kadangi 
dr. Kairaitis rašė savo straipsnį lietuvių 
kalboje, aš paseksiu jo pavyzdžiu.

Aš jaučiuosi priversta atsakyti į dr. 
Kairaičio bereikalingą V. Baltučio kritiką 
(žiūr. „Mūsų Pastogė“ Nr. 15, psl.6). 
Norėčiau pasakyti dr. Kairaičiui, kad nėra 
reikalo apginti jo australus draugus, gimi
nes ir artimuosius, nes ne jie yra aprašomi 
šiame p. Baltučio straipsnyje.

Ponas Baltutis tiktai priminė mums 
visiems pokarinės imigracijos metus šiame 
krašte, priverčiant tik ką atvykusius kentė
ti sunkumus tada ir- per sekančius dešimt
mečius. Mūsų visi žmonės buvo trak
tuojami kaip antros klasės gyventojai, nes 
australų galvosenoje mes geresni nega
lėjome būti.

Tų dienų valdžios požiūris įemigrantus 
buvo pilna asimiliacija, o ne įsiterpimas į 
vietinį gyvenimą. ..Multi- Culturalism" 
pasirodė tik vėlokai - 70-me dešimtmetyje.

Ponas Baltutis plačiais bruožais aiški

tarpį suorganizavo,.Šešupės", „Volungėj" ■ 
grupes, o „Gegutė"jau trečių karta dalyvi- 1 
vo Lietuvių Dienų tautinių šokių šventėjt 1

Praeitais metais „Gegutė" išgyveno 
įvairių sunkumų, bet pasiryžimas daly v® 
tautinių šokių šventėje Melbourne, viski 
nugalėjo ir ji pažadus ištesėjo. Š. m D 
pradžioje dar dalyvavo „Pako“ festivalyje Į. 
ir atliko programą Vasario 16-tosiosj 
minėjime, dabar šokėjai sutarė paimti; 
atostogas iki Kalėdinio pobūvio. Didžiau-1 
šia tokių ilgų atostogų priežastis ta. kad k 
vadove B. Liebich mokykloje gavo pikis L 
darbą, kuris reikalauja daug energijos t > vl 
laiko. Sekančiais metais vadovė yra t V 
numačiusi „Gegutės" šokėjus peror-įsi 
ganizuoti ir ruoštis numatytoms Lietu-ui 
vių Dienoms Geelonge. a

Geelonge dar yra išlikusių šokėjų iriiįv 
pirmosios tautinių šokių grapės, kūnai s 
vadovavo M. Davalga. Tai jau tiko ve-įs 
teranai, nes pradėjo šokti prieš 45 metus,! 
gal dar ir jie sugebės vieną kartą sutrepsėl 
ti per tokią didelę šventę Geelonge?

„Gegutės“ šokėjams norisi palinkėti: 
gerų atostogų, o sekančiais metais susilauk
ti daug naujų šokėjų. Linkiu ir ištvermes! 
lietuviškų šokių puoselėjime Geelonge. Į

Juozas Gailius

♦ Perth'o sporto klubas „Tauras! 
Velykų metu suruošė golfo klubo varža 
bas (kovo 27 ir balandžio 1 dienomis)! 
Užbaigtuvės ir apdovanojimai vyko! 
Wembley Downs tavernoje. Golfminkatf 
bei prijaučiantys nutarė suruošti sekau-! ' 
čias rungtynes Anzac dienos proga (ba-. 
landžio 25 d.) Whaleback golfo lankose.

Balandžio 1 d. savo namuose Bas- I 
sendean, sulaukęs 80 melų, mrre Antanas 
Radvilas, gimęs 1916.9.28 Mažeikiuose.! 
Palaidotas balandžio 4 d. Karrakaltai 
kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun.! 
dr. A. Savickis, dalyvaujant būnui tautie-l 
čių.Liko žmona Valerija, sūnus ir dukrai 
su šeimomis. Ilsėkis ramybėje.

,.Žinutės“, Nr. 4 (253)

no istorinį faktą, kuris išsivystė į šių dienų j 
Australiją. Šių dienų Australijayra daugiau 
pažengusi dėka tokių žmonių kaip mūsų l 
tėvai, pats dr. Kairaitis ir Baltutis. Bet taip 
kaip visi išsivystymai, mūsų kelias nebuvo 
lengvas ir nesvarbu kaip kas norėtų, tai 
pakeisti negali. Tai paneigti bet kas gali,. 
bet istoriniai faktai nesikeičia. Vietiniai 
buvo įsitikinę, kad mes „skirtingi“ ir mus i 
diskriminuodavo: „Speak English“ ir 
„Bloody New Australian", ar pakeisk savo i 
vardą, ar pavardę, kad išsilaikytum.

Norėdama priminti dr. Kairaičiui apie 
tuos laikus, rekomenduoju paskaityti „The 
Australian People“, redaguotą JUPP, ku
rią galima gauti vietinėse bibliotekose, 
ypatingai jos paskutinį skyrių - „Issues", 
liečiantį imigrantus ir imigraciją. Gal 
prisiminimai sugrįš ir jis geriau gales 
įvertinti p. Baltučio rašytą straipsnį.

Nįjolė Žvirzdinas - Šalkūnas

Gerb. Redaktoriau.
Ar galėtų „Mūsų Pastogėje" tilpti 

daugiau žinučių iš Kupiškio? Kaip žinia, 
mūsų spaudoje gana plačiai yra minimi 
įvairūs politiniai įvykiai bei asmenys, ta-

Nukelta į 8 psl,
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KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE
"Išsinešėme

(Vytauto Neverausko žodis, tartas Ade
laidėje vykusio knygos pristatymo metu 
1997.4,20)

Išsinešėme tik ilgesį...
.Šitokioje aplinkoje išaugęs, negali 

Britai iš jos burtų, iš jos artumos: ji tave 
ipnrišo. tave užvaldo ir tavo sieloje nelieka 
tetas kitokiems toliams, kitai aplinkai. 
įlos tik atsitrauki, palieki gimtinės laukus. 
\mloje gimsta jų ilgesys. Kur tu beke- 
lauium. kokioje šalyje beapsistotum ar 
apsigyventum - jis tavęs nepalieka: 
risuomet nešiesi jį kartu". (9 psl.) Taip 

atsiminimų knygos pradžioje pasi
sako autorius.

tų suruošė Adelaidės Lietuvių Nainį) biblioteka. Iš kairės: biblio- 
Alvikienė, pagrindinis kalbėtojas Vytautas Neverauskas ir auto-

riktoras Baltutis.
Savogimtines, savo namų ilgesys Vik- 

BtoBaltučio sieloje kaupėsi daugelį metų. 
tink jau 53 metai, kai tas ilgesys įėjo į 
riktorosielą, į Viktoro širdį, į visąjobuitį, 
•per tą laiką ilgesys nemažėjo, nerimo, 
jnyko, bet kasdien augo, stiprėjo, apėmė 
Kijo buitį, užpildė gyvenimo tuštumas ir 
po pačiu pagrindiniu varikliu Viktoro 
/senime. Drįstu teigti, kad jeigu tas ilge- 
ĮjS p sieloje būtų nurimęs ar užgesęs, 
armiien mes turbūt neturėtume Viktoro
Jakučio, kaip kad mes jį pažįstame. 
•turėtume jo feljetonų, neturėtume ryš
is lietuviškos bendruomenės veikėjo, 
turėtume ir šios, mano rankoje laiko- 
os. Baltučių šeimos gražiai išleistos 
lygos, pavadintos „Išsinešėme tik ilgesį“ 
rdu, kuri yra didelis įnašas į nemaža 
įtuviškųjų atsiminimų rinkinį. Nes, ar ne 
;esys dar ir dabar, po 50 metų, buvo ir 
asu mumis? Mes galime prarasti namus, 
lime netekti paskutinių marškinių ant 
įgaros, galime atiduoti elgetoms savo 
ažesnį ar didesnį turtelį pasidalinti, bet 
įgalime atsikratyti to ilgesio, to mau
dančio kirmino, kuris nuvytas į šalį, vėl

į mūsų mintis, mūsų svajones. į Jeigu knygos pradžioje ilgesys taip

V. Baltučio knygos "Išsinešėme tik ilgesį" pristatymo dalyviai

tik ilgesį”...
prisiminimus, į mūsų sapnus. Štai, auto
riui esant prievarta vokiečių išvarytam iš 
namų, jo mintys grįžta į paliktą gimtinę 
(cituoju): „Dažnai mintys klydo j namus. 
Kas ten dabar gyvena ir šeimininkauja '.’ 
Gal kaimynai Barzdžiai? Gimtieji namai 
taip aiškūs ir taip ryškiai matomi. Ar teks 
juos vėl pamatyti? Jei grįšiu į namus, 
apeisiu keliais kiemą ir sodą, apkabinsiu 
kiekvieną sodo medį, o laukuose vaikš
čiosiu iki atsigaus širdis ir dings gimtųjų 
namų ilgesys“ (93 psl.)

Arba kitoje vietoje autorius, apra
šydamas laive mirusio bendrakeleivio 
laidotuves jūroje, rašo:.... atėjęs, matyt,
mirusio draugas padavė kortelę irpaprašė 

įdėti į maišą. Kortelėje buvo kažkoks 
užrašas. Paklausiau kas ant kortelės 
parašyta:„ Palikau namus, išsinešdamas 
tik jų ilgesį". - atsakė padavęskortelę. (...) 
Šaltis nuslinko nugara ir prislėgta nuo
taika grįžau į savo patalpą... “Išsinešiau 
tik ilgesį", skambėjo žodžiai ausyse, 
susiliedami su jūros ošimu. Juk tai mūsų 
likimas. Vokiečių sugaudyti ir išvežti ko
voti už jų kraštą, dažnai ilgėjomės namų. 
Mums neleido pasiimti ne saujos žemes
atminimui, bet negalėjo uždrausti išsinešti 
ilgesio, kuris dar ir šiandien toks skaudus 
ir aštrus" (143 psl.).

Vėl cituoju autoriaus žodžius: „Buvo 
tokių, ypač iš viengungių tarpo, kurie, 
nepakėlę vienumos, suglumo ir baigė 
gyvenimą institucijose. Reikėjo įtempti 
visas dvasines ir jizines jėgas, kad at- 
sispyrus svetimai aplinkai, kad naktimis 
tėviškės vaizdai neišvirstų košmaro 
kankinančiais sapnais“ (177 psl.). 
Skaitytojas atras daug panašių skirsnelių, 
kalbančių apie paliktų namų ilgesį. Ant 
greitųjų suskaičiavau jų 25. ilgesnius ar 
trumpesnius.

■dažnai grįžta į autoriaus mintis, ypač kada 
autorius buvo atskirtas nuo šeimos, tai 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
atsiradus galimybei sugrįžti į tėviškę ap
lankyti gimtuosius namus, jis kažkaip ma
žėja ir lyg ne toks maudžiantis pasidaro.

Kokiam literatūriniam žanrui galime 
šią knygą priskirti? Atrodo, kad tektų 
pavadinti atsiminimais. „Lietuviškoji 
Enciklopedija" taip šį žanrą apibūdina: 
„Atsiminimai, memuarai - dalyvio apsa
kymas įvykių arba šiaip kokių dalykų kiek 
laiko nuo jų praslinkus“. Atsiminimai 
skinasi nuo dienoraščio. Bet kaip literatūros 
žanras ne kartą esti tolygus autobiografi
jai. kelionių įspūdžių apsakymui ar net 
dienoraščiui. Viktoro Baltučio atveju, jo 
knygoje yra panaudojami visi čia minėti 
žanrai. Liejasi į vieną knygą, pinasi ir 
išeina iš vieno ar kito žanro griežtų ribų.

Lietuvių literatūroje atsiminimų žanras 
atsirado daug vėliau, kaip kad kitur. Įdomu 
pastebėti, kad lietuviškojoatminimų žanro 
pradininku yra laikomas Kristijonas Do
nelaitis. Šiandieną, ypač pokario metais, 
atsiminimų rašymas labai paplito. Ade
laidės Lietuvių Namų bibliotekoje randame 
virš 240 šio, atsiminimų žanro,knygų.

Šia proga tenka pasidžiaugti, kad „Iš
sinešėme tik ilgesį“ yra ketvirtoji atsimi
nimų knyga, parašyta ir išleista čia, 
Adelaidėje. Tai Broniaus Plokščio,.Nueitas 
kelias “. Česlovo Dubinsko „Aš visą laiką 
buvau su jumis“. Onos Baužienės „Mano 
gyvenimo prisiminimai“ irdabarši Viktoro 
Baltučio knyga.

Bet grįžkime prie mūsų knygos. 
„Išsinešėme tik ilgesį“ yra gražiai išleista, 
nemažo formato, kruopščiai surinkta, 
maloni paimti į rankas 304 psl. ir gausiai 
iliustruota knyga. Tai dideles Baltučių 
šeimos leidinys, skirtas, pirmoje eilėje, 
nupasakoti jų šeimos kelią ir palikti 
dokumentą ateinančioms kartomsrKny- 
goję laikomasi chronologinės tvarkos ir 
įvykiai dėstomi pagal jų nutikimo laiką. 
Knygos centre yra Viktoras Baltutis, 
pasakojantis savo asmeninius pergy
venimus apie tuos tolimesnius ir arti
mesnius įvykius - šeimos narius, kaimy
nus. gyvenimo kelyje sutiktus žmones. 
Knyga suskirstyta į 56 skyrius, kalbančius 
apie pažįstamus. įvykius, istorinius fak
tus ir šeimos ryšius. Daug vietos skirta 
Lietuvos laisves atgavimo aprašymui. La
bai plačiai, pusiau dienoraščio formoje, 
aprašytas apsilankymasTėvynėje irTėviš- 
kėje. Jau neatpažino, prisiminimuose tiek 
metų laikytų, medžių, gražaus beržyno. 
Namų stogai rūdžių suėsti. „Stovėjau lyg 
žemėn įkaltas. Viskas nugriauta, nusiaubta, 
nušluota lyg po didžiulės audros“. (232 
psl)

Visi žinome, kad Viktoras buvo ir yra 
labai aktyvus lietuviškosios bendruome
nės veikėjas. Todėl savaime suprantama, 
kad Australijos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės žmonių ir įvykių aprašy
mui skirta daug vietos. Pasakodamas visus 
įvykius, autorius stengiasi būti teisingas ir 
bešališkas. Net ir vokiečiams, jėga jį iš- 
vedusiems iš namų, nerodo kokios nors 
antipatijos.

Baltučio stilius yra lengvas, pasakoja 
sklandžiai. Daug kur naudojamas dialo
gas. ryškesniam minties ar įvykio apsa
kymui, palengvina skaitymą ir duoda 
progos skaitytojams pagalvoti apie tai kas 
rašoma arba apmąstyti savo paties nueitą 
kelią.

Gal kas nors pasakys, kad vielomis 
įvykiai yra nusakomi kiek paviršutiniškai. 
Reikia nepamiršti, kad daugelis asmenų, 
minimų knygoje, dar gyvi, todėl tam tik
ras autoriaus santūrumas yra būtinas.

Viską susumavus: knyga kruopščiai 
parašyta, rūpestingai paruošta spaudai.

(r=- .
PASIKALBĖJIMAS

(Tai ne eilėraštis, tai tik... 
pastabos pačiam sau ir kitiems)

Klasikinės muzikos mėgėjas:

Mano sielą nuramina 
tik švelnutė lyrika, 
ritmas, rimai, 
jazminų žiedai...

Mėgstu paklausyt eilių 
kaip naktį šoka 
jaunos laumės 
paupėj ratu susikabinę, 
kai mėnulis šviečia 
iš po juodo debesio 
šviesa žalsvoka...

... aš skaitau tokį eilėraštį, 
ekstazę dievišką jaučiu 
(kad tik švelnūs žodžiai, 
kad tik rimai -
širdį savo atiduot galiu!..).

Poetas:
Aš ant popierio išlieju savo sielą - 
mano žodžiai dažnai sunkūs, 
lyg gyvenimas patsai.
Gal dėl to ir lyrika 
manam eilėrašty išblunka, 
nes ne vien tik apie žiedus 
ir banalią meilę aš kalbu.

Kai rašau - nueinu pats į savo širdį— 
suplazda eilėraštis širdies taktu...
Gal ten lyrikos daug nesigirdi, 
bet tai aš iš ten į jus kalbu -

žodžių pynėm, 
kartais net be ritmo, klasikinių rimų, 
tik mintim, ištrūkusiomis 
iš sielos gelmių...
(Ne gi jūs nejaučiau žmonės, 
mano džiaugsmo, mano ilgesio, 
ir ne kartą - sugeltos širdies

. manoj dainoj?..)

Aš tenai, kur barikadose kovoja 
laisvės pasiilgę žmonės - milžinai, 
aš tenai, kur audros griaudėja 

kalnuose, 
jų pabūgę slapstos tarp uolų arai...

Tad prieš tave, skaitytojau, 
ne suraizgyti sakiniai, 
paklydę baltuos lapuos, 
tai tik mintys čia atklydę 
iš širdies, dangaus, 
o gal iš pragaro, ar iš Anapus------

prisilaikant nusistatyto plano. Knygaapima 
beveik trijų kartų gyvenimą iraprašo didelę 
ir plačiai pasklidusią Baltučių giminę. Tai 
ne vien pasiskaitymas, sužadinantis savo 
nueito kelio apmąstymą, bet ir istorinis 
dokumentas ateities kartoms, kad jos 
suprastų mūsų pergyventąneviltiesjausmą. 
Ačiū Viktorui Baltučiui už šį didelį ir 
gražų mums visiems pateiktą darbą.

Šias savo kelias mintis apie V. Baltučio 
knygą baigsiu jo paties žodžiais, jo paties 
knygoje: „ Kartais abejoju pavadinimu 
„Išsinešėme tik ilgesį“, bet kai mintimis 
grįžtu į pirmuosius metus svetur, tėviškės 
ir artimųjų ilgesys buvo toks aštrus ir 
skaudus, todėl nerandu kitų žodžių šiam 
žiupsneliui atsiminimų pavadinti“ (275 
psl.). V. Neverauskas
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Pirmieji metai Australijoje Nuotraukose: Pirmasis transportas (IV)
(Aleksandro Gabo nuotraukos ir paaiškinimai)

Kuriamės Piatq Kryžiaus žarnyne
Pranas Nagys

Tęsinys iš „M.P.“ Nr. 1-2

Vietiniame laikraštyje tilpo skelbi
mas, kad Inghamo lietuviai žais prieš 
Caims latvius. Deja jų nesulaukeme. Kad 
krepšinio žaidynės įvyktų, pasiskirstę į _ 
dvi komandas, sužaidėme draugiškas 
rungtynes tarp savęs. Teisėjavo Romas 
Vyšniauskas - buvęs Vokietijos Nur- 
tingen'o lietuvių gimnazijos žaidėjas. 
Australai, tiksliau pasakius, italai ir ispa
nai žaisdavo futbolą (čia vadinamą „Soc
cer“). Iš mūsų grupes jį žaisti įsijungė 
Bronius Rainys ir Gediminas Žemaitis.

Mūsų pasirašytosios su 4 ūkininkais 
darbo sutartys baigėsi. Ūkininkai jau ruo
šia dirvas kitų metų sodinimui. Laukai, 
kur nuimtas pirmas derlius, paliekami 
atžalų augimui, t. y. kitų metų kirtimui. 
Keletas dienų prieš 1948 metų Kalėdas 
mes baigėme darbą.

Nuo to laiko, kai pabaigėm sutartį, mes 
galime, jei kas mus prašo kirsti, imti dau
giau pinigų. Kaimynas ūkininkas mums 
pasiūlė mokėti po 11 šilingų už toną. 
Kertame pas jį. Vos čia pabaigėme, vėl 
kviečia. J. Bellero atsilyginus už jo nen
drių kirtimą, sekančią dieną jau vykstame 
pas P. Elertegui. Jis turi didelį plotą labai 
silpnų nendrių. Gal 15 tonų iš akro. Už 
sukirstą toną siūlo 15 šilingų. Tokia svar
bią specialybę įsigiję, kaip nedirbsime? 
Ūkininkas leidžia nudeginti visas nendres 
iš karto. Mes numatę per tris dienas jas 
išsiųsti į cukraus fabriką. Gauname daug 
vagonėlių. Jas nukertame per uis dienas. 
Dirbame kaip beišgalėdami. Vieta kal
nuota. Daugiau kaip pusė jau išvežta. 
Užeina lietus. Mes dirbame ir per lietų, 
kad tik prieš Kalėdas suspėtų jas išvežti. 
Nendres priima iki sausio 1 dienos, o 
fabrikas veikia iki sausio 15 d. Kūčių die
ną baigėme susidoroti su tomis nendrė
mis. Ūkininko žmona mums davė iškepu
si dvi vištas. Jas valgėme Kūčių vakarie
nei. Šis ūkininkas dar turėjo vieną lauką 
nendrių. Jas nukirsti mums būtų trukę dvi 
dienas, bet dėl galimo lietaus jis nenorėjo 
rizikuoti. Jas paliko sekančių metų kirti
mui. Dėl to nendrės praras šiek tiek 
cukringumo. Nendrių cukringumas buvo 
nuo lOiki 18 procentų. Nukirstas nendres 
saulė, labai išdžiovindavo. Sukrautos į 
vagonėlius jos galėdavo saulėje išbūti 
ilgiau.

Mums bevalgant Kūčių vakarienę 
ateina šio ūkininko kaimynas. Jis prašo, 
kad mes jam padėtume kirsti jo nendres. 
Jos visos nudegintos. Dvi grupės jas ker
ta, bet nespės nukirsti prieš sutartą laiką. 
Aš atsakiau, kad be šio ūkininko sutikimo, 
mes negalime niekur dirbti. Jis nuėjo pas 
ūkininką į namus. Abu atėję prašė, kad 
padėtume. Siūlė 12 šilingų už toną. Nen
drės geros darbui. Mums čia gyvenant 
ten buvo dirbti paranku. Tiktai perėjus 
skersai vieškelį - laukas. Dabar prieš 
Naujuosius metus dirbame pas A. Escel- 
Iby. Pas jį baigėme darbą Naujųjų metų 
išvakarėse. Buvome išvargę, išsisėmę. Vi
si, tačiau, džiaugėmės pajėgę savo pirmą
jį etapą darbo atlikti tvarkingai, sugy-
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vendami. nesusipykę. Kitos grupės su
sipykę ir mažiau užsidirbę.

Vynuogių skynimas Pietų 
Australijoje

Po Naujųjų metų prisistatėme į darbo 
įstaigą Inghame. Ji buvo mus į šį darbą 
skyrusi, tad ir vėl nurodys kitus darbus. 
Gavome darbų pasirinkimą. Žinoma, ne 
visi, bet kai kurie. 1. Iki sekančio cukrinių 
nendrių kirtimo sezono dirbti miško kirti- _ 
mo darbuose šioje apylinkėje; 2. Victoria 
Sugar Mill (cukraus gaminimo fabrike) 
Inghame; 3. Jei raštiškai pasirašome su
grįžti į sekantį cukrinių nendrių sezoną, 
leidžia vykti į Pietų Australiją skinti 
vynuogių.

Paskutinis darbo pasiūlymas mus 
sužavėjo. Verta pasivažinėti, patirti kitų 
darbų sąlygas, pamatyti krašto. Aš, mano 
brolis Juozas, Edvardas Rašymas ir Zig
mas Laniauskas, dirbęs kitoje lietuvių 
grupėje Inghame, norėjo su mumis vykti 
drauge. Užsirašėme ir tuojau gavome 
paskyrimą kelionei. Iš mūsų grapės vieni 
liko Inghame, o kiti išvyko į kitas patir
tis. Atlikę mūsų gyvenime pirmąjį sun
kiausiąjį darbo stažą, išsiskyrėme labai 
draugiškai. Svetima aplinka, stoka kalbos, 
kietas darbas, mus buvo surišęs daugiau 
negu tada, kai buvome išvykę iš Bonegil- 
los. Vienas kitam sakėme sudiev ir iki 
pasimatymo.

Mums keturiems nemokamus ke
lialapius išdavė sausio viduryje. Ke
liaujame į tą Bonegillą. iš kurios buvome 
atvykę. Vynuogių skynimo sezonas dar 
neprasidėjęs. Jis prasidės tiktai po keletos 
savaičių. Todėl turime važiuoti į Bonegil
lą ir ten laukti tris savaites. Mums Bonegil- 
loje skiriamos permiegojimui lovelės. 
Mokėti reikia po 1 svarą ir 10 šilingų į 
savaitę už maistą ir nakvynę. Palyginus, 
tai nedaug. Pavieniai gyvendami nebūtu
me galėję už tą kainą pragyventi.

Išvykstant iš Ingham stoties, pervežimui 
priduodu du lagaminus. Užpildau formas. 
Jas užklijuoja ant lagaminų. Formoje 
nurodyta stotis - Albury, netoli Bonegillos 
vietovės, į kurią vykstu. Ten nuvykęs 
vieno lagamino negavau. Keletą kartų 
važiavau jo paieškoti, bet nesėkmingai. 
Kadangi tame lagamine turėjau tik ne
reikšmingus daiktus, kaip darbiniai 
drabužiai, batai ir 1.1., tai jo neatgavęs per 
daug neliūdėjau. Sekančiais metais, kitą 
nendrių kirtimo sezoną užbaigus, aš vėl 
nuvykstu į Ingham geležinkelio stotį su 
dviem lagaminais. Vėl atlikau formų 
užpildymų procedūrą. Stoties viršininkas, 
paėmęs mano formas ir pamatęs pavardę, 
klausia ar aš nesu praradęs lagamino. Sa
kau - taip. Jis nuėmė mano dingusį lagami
ną nuo lentynos ir man jį atidavė. Jis bu
vo visas apklijuotas įvairiais adresais, o 
sugrįžo atgal ten, iš kur buvo išsiųstas. 
Mano lagamino atsiradimu visi stebėjosi.

Bonegilloje barake mano lova iš vienos 
pusės buvo šalia brolio, iš kitos - šalia 
ukrainiečio, kuris taip pat vyksta iš cukri
nių nendrių į vynuogių skynimą. Stovyk
loje dirbą ir dalis atvykėlių buvo nusi
pirkę šautuvus. Išeidavo į Bonegillos 
apylinkes pamedžioti. Nesidomėjau ką 
jie nušaudavo. Manau, kad šaudydavo tai,
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Tęsiam toliau (žiūr. "M.P." Nr 48) Alekso Gabo iliustruotą pokalbį iš 1-jo pabaltiečii 
transporto, atsidūrusio Tasmanijos Beni miestelio apylinkėse, gyvenimą (1948 m,)

Grupė lietuvių ten buvo paskirta darbams prie "Electrolytic Zink Co" kasyklos. Čia jie tiesė 
kelius, gręžė -sprogdino kalnus, ieškodami cinko... Na. ir gyveno savitą, pirmųjų pokario emig
rantų Australijoje gyvenimą.

Nuotraukose: 1. Tarp kalnų- Vakarų Tasmanijos Rosebery miestelis; 2."Electro
lytic Zinc Co" kasyklų įrengimai, dirbtuvės; 3. įsiruošiame gyventi antroje palipi- 
nių stovykloje (A. Marazas, R. Krausas ir A. Gabas); 4. Antanas Marazas po da*bo 
grįžta namo į palapinių stovyklą; 5. Prie savo palapinės šaunus, lietuviškas' 'bušie- 
nas" - A. Marazas.

ką pamatydavo. Vieną popietę ukrainietis 
į baraką parsinešė radęs sužeistą paukštį - 
papūgą. Jo papūga skristi negalėjo. Jis ją 
prisirišęs virvute laikė šalia savęs, slaugė 
ir valgydino. Prisirišęs arba laikydamas 
už virvutės su ja visur vaikščiojo. Kai ta 
papūga priprato, ji ir be virvutės visur 
su juo ėjo, tupėdama ant rankos, galvos, 
peties ar kur jai nurodydavo. Su tuo 
paukščiu drauge jis išgyveno apie pusę 
metų. Sugrįžus darbams į nendrių kirtimą, 
sutikau jį su tuo paukščiu atkeliavusius į 
Inghamą. Vieną šeštadienį jis eina jau be 
paukščio. Priėjęs klausiu, kur padėjai sa
vo paukštį? Atsakė, kad „uletil“ (nuskri
do). Nei iš šio, nei iš tojam einant gatve 
ji pakilo irnulėkė. Jis ilgai dar jos laukė to
je vietoje, deja, kaip sako patarlė: „Miš
ko paukštis į mišką ir žiūri“.

Bonegilloje sutikome lietuvių, neseniai 
atvykusių iš Europos. Jie tokie, kaip mes 
anksčiau buvome, kai čia atvykome. Vie
name barake jų gyveno visa grupė. Ten 
susipažinau su Julija ir Alfonsu Katar- 
žiais. Jis buvo išmokęs batsiuvio amato. 
Greičiausiai, Vokietijoje. Buvo atsivežęs 
batų taisymui įrankius, odos. Man sutaisė 
dvi poras batų. Taisė ir kitiems. Jam su
mokėjau už sutaisyfną ir daviau dovanų 
vieną svarą, kad abu su žmona galėtų nu
važiuoti į artimiausią miestą Albury. Jie 

labai apsidžiaugė, kad pirmąjį kartąja- ( 
lės pamatyti Australijos miestą.

„General Black“ laivu drauge su tu- 
mis atplaukęs kunigas Kavaliauskas ar 
tebegyveno Bonegillos stovykloje. rai 
sužinoję, ėjome jo aplankyti: aš ir nno , 
brolis, pasikvietę mūsų draugą Zigią 
Laniauską. (Su juo buvome susipažię 
Vokietijoje, kai jis buvo studentas. Zigno 
dėdė Lietuvoje buvo kunigas. Jo motini ir 
sesuo prieš Antrąjį pasaulinį karą, š- 
vykusios pas gimines į Argentiną ir e- 
galėjusios sugrįžti atgal į Lietuvą, :n 
pasiliko. Zigmas Laniauskas, lankya- 
mas gimnaziją, gyveno pas savo dėdę ki- 
nigą.) Kun. Kavaliauskui buvo malonu | 
susitikti Zigmą Laniauską ir išgirsti apie 
jo dėdę kunigą, pasilikusį Lietuvoje. Mes 
norėjome nusipirkti amerikoniškų ci
garečių. Kunigas žinojo šeimą, kuri buvo 
atsivežusi cigarečių ir norėjo jas parduo
ti. Jis nuvedė mus ir supažindino su Iza
bele ir Kazimiera Daniškevičiais. Su jais 
susipažinę ir nusipirkę cigarečių likome 
pažįstami visam laikui. Su tuo metu 
susipažintais su Kataržiais ir Daniš— 
kevičiais, likimas vėl suvedė Sydnėjaus 
mieste, kuriame mes ir jie apsigyveno. 
Teko ten susipažinti ir su kitais lietuviais,- 
bet tik su kai kuriais susitikome vėliau.

(tęsinys sekančiame "M J’." nr.)

6



į
Cholesterinas ir trigliceridai

žmogaus organizme
Dr. Alfonsas Viliūnas

Nesuklysiu pasakęs, kad cholesterino 
ir trigliceridų, tiksliau sakant, riebalų 
(lipids), esančių kraujuje, problema iš
kilo per paskutinį dešimtmetį. Iš riebalų, 
esančių kraujuje, daugiausiai žinomi yra 

Eri. Tai cholesterinas, trigliceridai, 

aukšto lyginamojo svorio riebalai 
t density lipids) ir LDL - žemo ly
nojo svorio riebalai (low density 

lipids). Žinomiausias yra cholesterinas 
ir apie jį daugiausia kalbama. Daug 
mažiau kalbama apie trigliceridus ir 
tas du (HDL, LDL). Paprastai žmonės 
Kimo, kad aukšto lyginamojo svorio 
riebalai yra „geri“ riebalai. Jie „geri“ 
todėl, kad prie kraujo arterijų sienelių 
neleidžia prisiklijuoti cholesterinui ir 
tngliceridams. Normaliai HDL kiekis 
kraujuje svyruoja nuo 0.9 m rnol/L iki
1.7 m mol/L. Jeigu HDL yra mažesnis 
nei 0.9 m mol/L ir cholesterino kiekis 
paukštas - daugiau nei 5.5 m mol/L, 
oda žmogaus sveikata yra tam tikrame 
rinkos stovyje, ypatingai greitai į tai 
teaguoja širdis. LDL riebalai yra „blogi“ 
riebalai, nes kaip tik jie padeda choles
terinui ir trigliceridams prisiklijuoti prie 
kraujo arterijų sienelių.

Taigi, išvadoje galime pasakyti, kad 
temas HDL (mažiau nei 0.9 m mol/L), 
inkštas LDL (daugiau nei 3.5 m mol/L) 
taukštas cholesterino bei trigliceridų 
tekis yra iš tiesų labai rizikingas žmo
gaus sveikatos stoviui.
Kas yra cholesterinas ir trigliceridai?

Atsakymas labai paprastas: tai yra 
riebalinė medžiaga, kurią gamina pats 
organizmas iš riebalų, kuriuos mes su
valgome. Tačiau kai kurie organizmai iš 
tokio pat suvalgytų riebalų kiekio paga
mina daugiau cholesterino ir trigliceridų 
tei kiti. Netgi pasitaiko, kad asmenų, 
curie suvalgo mažiau riebalų, orga- 
lizmas pagamina daugiau cholesterino 
r trigliceridų.

Australijoje yra priimtini ir skaitomi 

3.2 - 5.5 m mol/L;
0.2 - 2.0 m mol/L;
0.9 - 1.7 m mol/L;
1.7 - 3.5 m mol/L.

rmos ribose tokie riebalų kiekiai (pa
isčiau sakant, tam tikrų vienetų kiekis 
itre kraujo): 
cholesterinas 
trigliceridai 
HDL 
LDL
Australijoje gana aštriai išsiskiria dvi 

žiūros kaip sumažinti cholesterino ir

Vieni sako, kad reikia laikytis dietos 
ir vaistai yra nereikalingi bei nepriim- 
tini. Jie teigia, kad jeigu pacientas lai
kysis griežtos dietos, cholesterino ir 
trigliceridų kiekis kraujuje sumažės.

Kiti tvirtina, kad reikia gydytis vaistų 
pagalba, nes yra žmonių, kurie suvalgo 
mažą kiekį riebalų, bet jų cholesterino 
ir trigliceridų kiekis kraujuje yra aukš
te. Pagal šią pažiūrą, cholesterino ir 
trigliceridų kiekis žmogaus kraujuje ne
priklauso nuo dietos, nes kai kurių orga
nizmų medžiagų apykaita (metabo
lizmas) net ir iš mažo kiekio suvalgytų 

'riebalų pagamina didelį kiekį cho
lesterino ir trigliceridų. Todėl nesą rei
kalo žmogų kankinti dieta; reikia vais

tais paveikti cholesterino ir trig'jcen- 
dų gamybą kraujuje arba juos sunai
kinti.

Tokių vaistų, kurie sumažina cho
lesterino ir trigliceridų kiekį arba su
stabdo jų gamybą organizme, yra keletas 
rūšių. Pagrindinės yra dvi: statinai - cho
lesterinui ir gemfibrozilai - triglice
ridams. Statinų yra keletas, bet iš esmės 
jie mažai kuo skiriasi. Palyginsiu su 
alum: alus yra alus, bet yra visokių alaus 
porūšių. Lygiai taip pat yra su gem- 
fibrozilais, bet šiuo atveju variantų yra 
mažiau.

Noriu pabrėžti, kad abiejų nuomonių 
šalininkai sutaria, kad jei žmogaus or
ganizme surandamas aukštas choles
terino ir trigliceridų kiekis, jis pirmiau
sia turėtų laikytis tam tikros dietos bent 
tris - šešis mėnesius. Jeigu po trijų - šešių 
mėnesių cholesterino ir trigliceridų kie
kis, nežiūrint dietos, kraujuje nesuma
žėjo, tik tada pradėti gydymą vaistais.

Mano asmeniška nuomone, vien die
tos pagalba sumažinti cholesterino ir 
trigliceridų kiekį kraujuje yra beveik 
neįmanoma, nes žmogus yra žmogus. 
Jeigu žmogus iki 40 metų nesilaikė 
jokios dietos, dabar priversti jį laikytis 
griežtos dietos yra beprasmiška. Todėl 
mano giliu įsitikinimu, žmogus, kurio 
kraujuje yra aukštas cholesterino ir tri
gliceridų kiekis, turi būti gydomas ir 
vaistais ir dieta.

Yra tam tikrų ligų, kurias kaip tik 
iššaukia cholesterino ir trigliceridų ga
myba kraujuje. Iš tokių ligų galima būtų 
paminėti: diabetas (cukraligė), ypač jei 
jis negydomas ar nepakankamai gydo
mas; hypotyreozė (skydliaukės funkci
jos sumažėjimas); uremija; inkstų ir 
kepenų tam tikros ligos; kai kurios pik
tybinės ligos, pvz. melonoma arba rau
donoji vilkligė (lupus erythematosus).

Tie asmenys, kurie turi aukštą cho
lesterino ar aukštą trigliceridų kiekį 
kraujuje, arba abu kartu, būtinai turi 
pasitikrinti, ar neserga aukščiau išvar
dintomis ligomis, ypatingai diabetu ir 
hypotyreoze. Ir priešingai: nustačius, 
kad asmuo serga minėtomis ligomis, 
būtina patikrinti cholesterino ir trigli
ceridų kiekį jo kraujuje. Visa tai rodo, 
kad cholesterino ir trigliceridų kiekį 
kraujuje negalima sureguliuoti vien 
dieta. Juk diabeto ar hypotyreozės vien 
dieta neišgydys!. Didelis cholesterino ir 
trigliceridų kiekis kraujuje užkemša 
kraujo indus - arterijas ir tuo būdu ap
sunkina širdies darbą. Tuomet dažnai 
tenka daryti tam tikras širdies arterijų 
operacijas, o kai kuriais atvejais netgi 
keisti širdį.

Norėčiau baigti posakiu: nežiūrint, 
kad yra nemažai beširdžių žmonių, be 
širdies gyventi neįmanoma. Pasitarkite 
su savo gydytoju, kokį maistą geriau 
valgyti ir kurio geriau nevalgyti.

Australijoje, nustačius, kad asmuo 
serga diabetu, hypotyreoze ar širdies 
negalavimais ir nustačius, kad tas asmuo 
turi aukštą cholesterino ir trigliceridų 
kiekį kraujuje, patariama tokį asmenį iš 
karto pradėti gydyti vaistais. Vaistai, 
kuriais gydomas aukštas cholesterino ir 
trigliceridų kiekis kraujuje (hyper-

^SPORTAS
PASAULINĖS KREPŠINIO PIRMENYBĖS

AUGUST 1-10.

"OZ 97"-Pa
saulinės Krepši
nio Pirmenybės 
vyrams iki 22 
metų, vyks š. m. 
rugpjūčio 1 - 10 
dienomis.

Rungtynėse da
lyvauja ir Lietu
vos rinktinė, kuri

žaidžia sekančiai:
97.8.1 (penktadienis) - 2 vai. po pietų

Lietuva - N. Zelandija;
97.8.2 (šeštadienis) - 6.30 vai. po pietų

Kinija-Lietuva;
97.8.3 (sekmadienis) - 6.30 vai. po pietų

Lietuva - Puerto Rico;
97.8.4 (pirmadienis) - poilsio diena;
97.8.5 (antradienis) - 12 vai. po pietų

Jugoslavija - Lietuva;

97.8.6 (trečiadienis) - 8.30 vai. po pietų
JAV - Lietuva;

Visos šios rungtynės vyks Melbourne, 
Glasshouse stadione.
97.8.7 (ketvirtadienis) - poilsio diena;
97.8.8 (penktadienis)-ketvirtfinaliai, vyks 
Melboumo Parke;
97.8.9 (šeštadienis) - pusfinaliai, vyks 
Melboumo Parke;
97.8.10 ( sekmadienis) - finalai, vyks 
Melboumo Parke.

Pirmenybėse dalyvauja šių valstybių

SYDNEY ’’KOVAS”
BASKETBALL

"Kovas" U10 - Royal Rookies 
6-29(2-21)

Our youngsters tried their very best and 
their second half display was a big impro
vement. However, the team has only five 
regular players and is desperately seeking 
new recruits to join Y asmina, Elissa, Nico
le, Melissa and Daniel. If you have either 
girls or boys who would be interested in 
playing basketball please contact the team 
manager, Elena Erzikov (9610 2540).

"Kovas" U12 - Bankstown Sports 
20 - 20 (10-10)

This team which is playing in a Boys 
U12 competition is performing extremely 
well and out four matches has recorded 
two wins, one draw and aloss. Their efforts 
are even more meritorious because they 
are the only team with 3 girls playing and 
two of the boys in the team are still eligible 
for the under 10's.

I(l Pagerbdamos
A.f A. Marijų Labutieiię, 

vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame S 20.
Monika Griškaitienė ir

Vida Griškaitytė

lipidemia), yra gana brangūs, todėl val
džia dalį išlaidų pacientui kompensuoja. 
Neseniai valdžia pakeitė taisykles, pagal 
kurias jei ligonio kraujuje cholesterino 
ir trigliceridų kiekis kraujuje yra ribiniai.

Teniso žaidėjas Stasys Labanauskas 
(kairėje) ir Vaclovas Liūgą (rėmėjas) 
Newcastlyje. S. Labanauskas vykusiose 
pasaulio senjorų teniso varžybose Can- 
berroje ir Newcastlyje laimėjo bronzos 
medalį. _________
komandos: Argentinos, Australijos, Egip
to, Ispanijos, JAV, Jugoslavijos, Kinijos, 
Korėjos, Lietuvos, N. Zelandijos, Puerto 
Rico ir Turkijos.

Bilietai į šias pirmenybes parduodami 
nuo gegužės 5 d. Dėl smulkesnės infor
macijos skambinti tel. (03) 9820 9511.

inf.

A special mention should be made about 
the efforts of Alexander Karp last week
end, who played with the U10 team (top 
scored) and then ran across to the adjacent 
court where the U12 team was just com
mencing a match, and then played the 
entire game. Good effort and congratula
tion, Alexander!

Scorers: M. Šliogeris 12, J. Lee 2, A. 
Karp 2, C. Hickson 2, K. Erzikov 2.

GOLF
Blawarra Country Club results

Match play winners included Eddie Karp, 
Jūrate Valys, Jimmy Pocock, Vilius Jurk- 
saitis, Dave Newman, Vincas Binkis and 
Alis Migus. Individual Stableford winners 
were Jurgis Karpavičius (42 pts) and Ona 
Maksvytis (35 pts). J. B.

t. y. cholesterino kiekis - 5.5 m mol/L ir 
trigliceridų kiekis - 2.0 m mol/L, dalis 
išlaidų, skirtų asmens gydymui yra kom
pensuojama.

Mūsų Pastogė" Nr.18 1997.5.12 psl.7
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INFORMACIJA
Š. m. gegužės 18 d. Adelaidės Lietuvių Teatras VAIDILA, 

Melbourne Lietuvių Klube rengia
premjerą — Vyt. Alanto 3-jų veiksmų komediją

BUHALTERIJOS KLAIDA
Rež. Vyt. Opulskis. Pradžia 2.30 vai. po pietį). Bilieto kaina - $ 10

LKVS-ga RAMOVĖ, Melbourno skyrius.

"SŪKURYS" visus kviečia kartu atšvęsti
SEKMINIŲ POPIETĘ

Programoje pasirodys vaikai, jaunimas ir veteranai. Padainuos naujas vyrų 
kvartetas. Popietė įvyks gegužės 18 d. (sekmadienį) 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
Klube, Bankstowne.

Bilietų kaina - $ 8, vaikams iki 12 metų įėjimas veltui.
Atvykite-jūsų laukia "SŪKURYS"! Kartu pašoksime, padainuosime, išger
sime kavutės!.. "Sūkurys"

Aukos vaikų namams Lietuvoje
Svečiuojantis vaišingoje Arūno ir Bronės Staugaičių sodyboje. Liet. Dienų komiteto 

nariai suaukojo vaikų namams $ 140. Taip pat didelis ačiū Ramonai Ratas už $ 80 auką. 
Bendra aukų suma - $ 220. Ačiū visiems. G. Gasiūnienė

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
V. Simanavičienė NSW $ 5.00
L. Bernotienė NSW $ 15.00
A. V. Šutas NSW $ 5.00
M. Didžys Vic. $10.00

S. Pocius NSW $ 5.00
A. Reisgys NSW $ 15.00
A. Srutis NSW $ 5.00
D. Martin NSW $ 5.00
G. Gasiūnienė Vic. $15.00

Dėkojame už aukas. Admin.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

« SKAITYTOJŲ ŽODIS *
Atkeltais 4 psl.

čiau labai pasigendama, bent man taip 
atrodo, mūsų kasdieninės buities aprašymų 
iš krašto vidaus, iš mažesnių vietovių. 
Žinios iš Kupiškio būtų įdomios ne tik iš 
tos vietovės kilusiems, bet ir daugumai 
mūsų spaudos skaitytojų.

J. Vizbaras

Gerb.„M. P.“ Redaktoriau,
Sveiki gyvi! Jei spausdinsite mano 

pasiūlymus tautiečiams, norintiems pa
tobulinti savo lietuvių kalbą, prašyčiau 
papildyti dviem svarbiomis pastabomis 
(žiūr. „M.P.“ Nr. 16,5 psl.).

1. Griežtai skiriame „lošti“ ir „žaisti“ 
reikšmes. Lošiama kortomis, kauliukais, 
bingo, loterijoje ir pan., kur pirmiausia 
lemia laimė, atsitiktinumas. Futbolą, 
krepšinį, rugby, tenisą ir pan. žaidžiame. 
PIg. „pasaulio lietuvių žaidynės“, ne 
Jošynės“.

2. Šalutiniame tikslo aplinkybės sa
kinyje po jungtuko „kad“ nevartojame 
veiksmažodžio bendraties. Nesakome: 
„Pirmieji lietuviai Australijoje labai sun
kiai dirbo, kad pasistatyti namus ir iš
mokslinti vaikus“, (tai būtų pagal rusišką, 
lenkišką, vokišką, anglišką sintaksę), bet: 
„kad pasistatytų..., išmokslintų“, arba: 
„norėdami pasistatyti..., išmokslinti“. Su 
gerais linkėjimais

Kun. V. Aliulis, MIC

„Mūsų Pastogės“ redakcijai
Rašome Jums, nes žinome, jog esate 

daug padarę kad Lietuva būtų laisva, 
greičiaubūtų užgydytos sovietinio režimo 
padarytos žaizdos.

Lietuva dabar pergyvena gražių vilčių 
ir sunkių persilaužimų periodą. Daugeliui 
gyventi nelengva. O ypač kenčia vaikai.

Valstybinės institucijos vienos nepa
jėgia išspręsti šių problemų. Todėl grupė 
pedagogų, rašytojų, žurnalistų, kultūros ir 
sporto darbuotojų sukūrė ir oficialiai pa
gal įstatymus užregistravo labdaros fon
dą,, Vilnijos vaikai“. Fondo tikslas- parem
ti Vilniaus apskrityje gyvenančius vaikus. 
Savo naująją programą jau paskelbėm 
visuomenei.

Mes tikimės, kad ir Jūs padėsite vargs
tantiems V ilnijos vaikams. Su gilia pagarba

Dalia Bogušienė 
Labdaros fondo "Vilnijos vaikai" vardu

Gerb. Redaktoriau,
„Mūsų Pastogė“ yra labai brangus 

svečias mano sodyboje. Kai retkarčiais 
paštas vėluoja, tuoj pat pasiilgstu. Tai 
mano arterija į Australijos Lietuvių Ben
druomenės gyvenimą.

Jeigu lankysitės Lietuvoje šiais metais, 
nepamirškite aplankyti mano sodybos.

Su geriausiais linkėjimais
Danutė M. Baltutienė (Lietuva)
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWIS. 
Tel. 978 1414, faksas (02) 9790 3233

Atkreipkite dėmesį į naujas klubo darbo valandas 
nuo gegužės 1 d. (1997). Dabar klubas dirbs sekančiai: 

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 4 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 

Sekmadieniais

4 v.v. - 10.30 v.v.
4 v.v. - 11.00 v.v.
4 v.v. -12.00 v.v.
12 v. p. p. -1.00 v. nakties
12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet,
šeštadieniais - 12 vai. - 2 vai. popiet švediškas
stalas (smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais - 12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Dėmesio Australijos slidininkams
Pasaulio Lietuvių Žiemos Sporto Žaidynių komitetas praneša, kad slidininkai, kt 

rie nori dalyvauti šių metų Pasaulio Lietuvių Žiemos Sporto Žaidynėse, įvyksiančio 
rugpjūčio 14 -15 dienomis, turi užsiregistruoti iki liepos 10 dienos, pranešant s® 
amžių (dėl paskirstymo grupėmis).

Cross Country ir Snowboard varžybos bus pravestos jei užsiregistruos pakankam 
skaičius dalyvių. Registruotis:

V. Binkis, 28 Ventura Rd., Northmead 2152, tel. (02) 9686 3424.
Žiemos žaidynėmis Australijoje daugiausiai susidomėjo lietuviai iš Lietuvos, 

kurios atvyksta net 25 slidininkai, tačiau gaila, kad iš USA ir Kanados atvyks tik ketu
PLŽSŽaidynių loterija: traukimo data yra atidėta ir bus traukiama Sydnėjaus tautin 

šokių "Sūkurys“ popietės, įvyksiančios gegužės 18 d. 2.30 vai. po pietų Lietutį 
Klube, Bankstowne, mem. Komiteto pirm. Vincas Binkį

Labdaros siuntiniai į Lietuvq
Katalikų Kultūros Draugija praneša, kad dar yra daug vietos sekančiame talpintuv 

iš Sydnėjaus į Lietuvą su labdaros ir asmeniškais jūsų siuntiniais. Užsisakę dėžes, jas gi 
atsiimti iš Lietuvių Klubo gegužės 10 d. (šeštadienį) po pietų, ar gegužės 11 į 
(sekmadienį). Neturintys transporto, skambinkite A. Kramiliui. Laivas turi išplaukt 
gegužės 29 d. Nors terminas jau pasibaigė, bet dar galite įsigyti dėžių persiuntimu 
skambindami A. Kramiliui tel. (02) 9727 3131. Primename, kad ši siunta iš Sydnėjau 
bus paskutinė, tad prašome pasinaudoti proga, jeigu norite ką nors sušelpti Lietuvoje

A. Kramilius, LKKD-jos vari 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Pagal australiškas tradicijas, Motinos diena yra švenčiama antrą gegužės sekma 

dienį. Lietuvių bendruomenė po lietuviškų pamaldų šią dieną lankydavo kapus. Šiemet 
neturint lietuvio kunigo, tikintieji prašomi rinktis gegužės 11 d.,ateinantį sekmadieit 
10 vai. į Lidcombe australų mišioms. Po pamaldų bažnyčioje, bus giedama gegužė 
mėnesio tradicinė šv. Mergelės Marijos litanija. Po litanijos visi kviečiami vykti 
Lietuvių kapus ir pasimelsti už mirusias motinas ir kims mūsų šeimų artimuosius bt 
bendruomenės narius. Lietuvių Katalikų Misijos komitetą

Atsisveikinimas su kun. Povilu Martūzu
Katalikų Kultūros Draugija kartu su Lietuvių Misijos Komitetu kunigui P. Martin 

ruošia atsisveikinimo pietus Lietuvių Klube gegužės 25 d., sekmadienį.
Norintys dalyvauti prašomi pranešti Danutei Ankienei tel. 9871 2524, Antan 

Kramiliui. Albinui Giniūnui, Algimantui Bumeikiui arba- Gražinai Grybaitei, ti 
9144 5008. Už pietus apsimoka patys dalyviai atskirai. Dalyvių skaičių būtina žiru 
dėl stalų užsakymo. Organizatorių vardu praneša A. Kramilii
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