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V. Adamkus j prezidentus prokmpa Paulauską - trečioje ir
Centro sąjunga birželio 7 dieną 

įvykusiame posėdyje, apie pusvalandį 
svarsčiusi, nusprendė savo kandidatu į 
Lietuvos prezidento rinkimus iškelti 
Valdą Adamkų, ir mano, kad tam pa
siekti neiškils teisminių problemų. Atsakyda
mas į klausimą, ką darys, jei jo 
neregistruos, Valdas Adamkus atsakė, 
kad jis paklus įstatymams. Į klausimą, 
kodėl taip ilgai truko apsispręsti būti 
kandidatu, atsakė: „Tai yra vienas iš 
didžiausių gyvenime apsisprendimų. 
Lengvabūdiškai priimti pareigas, pil
nai savęs ir visų aplinkybių neįver
tinus, būtų neatsakinga. Turėjau pats su 
savimi susitarti, kad esu pajėgus, ir kad 
galiu prisiimti tokią atsakomybę, pil
nai išpildyti pageidavimus ir viltis, ku
rios į mane būtų sudėtos".

Centro sąjungos prezidento rinkimų 
štabo vadovas Vidmantas Staniulis 
sakė, kad bus pasinaudota visomis 
teisinėmis procedūromis, jei to rei
kėtų. Sąjunga neabejoja, kad Vyriau
sioji rinkimų komisija V. Adamkų 
įregistruoti privalės. Pristatydamas V. 
Adamkaus kandidatūrą, Egidijus Bič
kauskas taip pat pareiškė, kad jis ne
mato jokių teisinių kliūčių.

Dėl trijų metų išgyvenimo Lietuvoje 
V. Adamkaus šalininkai atsakė, kad jis 
jau keletą metų registruotas Šiau
liuose ir turi teisę siekti prezidento pos to
Laisvosios Europos radijo prane

šimu, V. Adamkus dabar turi daugiau
siai šansų laimėti prezidento rinkimus, 
palikdamas dabartinį prezidedntą A. 
Brazauską antroje vietoje, buvusį

Seimo '/’rmrt’inką V. Landsbergį - 
ketvirojT

Kaipiiilormuoja Vyriausioji rinkimų 
komisia, visi norintys tapti kandidatais 
nuo spiio 2 iki 17 dienos turės kreiptis 
.į Vyritusiąją rinkimų komisiją, 
prašydami išduoti lapus, ant kurių bū
simi fcndidatai turi surinkti 20 000 
rėmėjųparašų. Dabartiniam preziden
tui šiol prievolės nėra, jei jis nuspręs
tų vėl kandidatuoti į prezidentus. 
Vyriaušdji rinkimų komisija per tris 
dienas‘tiri nuspręsti, ar pilietis norintis 
kandidąūoti, atitinka reikalavimus, 
nurodytų;.Konstitucijoje ir įstatymuo
se. Jei komisija nusprendžia neišduoti 
parašams rinkti lapų, ji turi kandidatui 
apie tai pranešti raštu ir nurodyti savo 
motyvus,.Kandidatas, ne vėliau kaip per 
tris dienas, gali skųstis Vilniaus 
apygardos teismui. Per 72 valandas 
teismas.turi išnagrinėti skundą, gali jį 
panaikinti arba kandidato ieškinį at
mesti, iįpalikti Vyriausiosios rinkimų 
komisijas sprendimą. Apygardos teis
mo sprendimai taip pat gali būti ap
skųsti aukštesnėms institucijoms.

Vyriaiisiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas anks
čiau yra prognozavęs, kad šis reikalas 
bet kuriuo atveju gali atsidurti teisme.

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis mano, jog mėginimai įrodyti, 
kad Valdas Adamkus jau treji metai 
gyvena Lietuvoje, prieštarauja sveikam 
protui.

Atšaukiami ambasadoriai
Amerikos lietuviai jau rengia at

sisveikinimo vakarienę. Lietuvos Res
publikos ambasadoriui Alfonsui Ei
dintui, kuris baigia savo darbą Va-, 
šingtone. A. Eidintas yra vienas iš 
astuonių ambasadorių, kuriuos Vy
riausybė nusprendė atšaukti. Tačiau 
Prezidentas iki šiol pasirašė tik vieną 
ambasadoriaus iš Kazachstano at
šaukimą. Pagal Konstituciją amba
sadorius skiria ir atleidžia Preziden
tas. Vyriausybė rekomenduoja Pre
zidentui kandidatus, o Prezidentas, 
ištyręs, skiria arba atmeta kandidatą. 
Tokiu būdu ambasadoriai keičiami iš 
anksto susitarus.

Prezidentūros pareigūnai kol kas ne
gali pasakyti, kada pasirodys dekretai 
dėl Alfonso Eidinto ir kitų ambasa
dorių atšaukimo. Prezidento patarėjas 
Neris Germantas Laisvosios Europos 
radijui (LER) pasakė, jog šis klausi
mas užkliuvo ten, kur gimė - Vy
riausybėje. Vyriausybė, siūlydama 
atšaukti ambasadorius, nelabai žinojo, 
kas juos gali pakeisti. Taigi at
sisveikinimo baliai nenusako amba
sadorių darbo pabaigos, jie kol kas turi 
dirbti ir bet kuriuo metu būti pasiruošę 
susikrauti savo lagaminus.

p.rt a. - UrMS3Į.-.-^2,-:įškė:
„Mes dar neišmokome atį>aniv> "tin- 
basadorių. Šito nemokėjo p.-;i -i 
buvusios Vyriausybės, nettūy.a ir 
dabartinė“. Iki šiol dar nenutari .., 
iš kandidatų yra tinkamiausiai. Toks 
tampymasis gali užtrukti ir iki prezi
dento rinkimų.

Priimtas nekilnojamo 
turto įstatymas

Birželio 2 d. Lietuvos seimas pa
laipsniui baigė priimti „Piliečių nuo
savybės teisių į likusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymą“. Iki šiol bu
vo manoma, kad priėmus išlikusio 
nekilnojamojo turto privatizavimo 
įstatymą, savininkams bus galima 
atsiskaityti natūra, t. y., žeme ir pa
statais. Dabar jau aišku, kad reikės di
delių lėšų iš biudžeto. Viso apie 1300 
milijonų litų. Sunkiausias sprendimas 
buvo 20 straipsnio priėmimas, t. y., 
kaip išspręsti nuomininkų ‘gyvenančių 
privatizuojamuose namuose būklę.

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Andrius Kubilius sakė, nors biudžeto 
lėšos yra reikalingos socialiniams 
aprūpinimams, švietimui ir t.t., tačiau 
tai negalima spręsti kitų žmonių 
nuosavybės sąskaita, nors ta nuosavy
bė buvo atimta gal ir 1940 metais (kada 
Lietuva buvo okupuota). Pagal šį 
įstatymą vyriausybė įsipareigojo pa
statyti butus 10500 šeimoms, gy
venančioms savininkams grąžintinuo
se namuose. Valstybei tai kainuos tarp 
500 ir 600 milijonų litų. Birželio 5 d. 
spaudos konferencijoje įstatymo ren
gėjai aiškino, jog nors viso šio įstaty
mo įgyvendinimui iš biudžeto pri

reiks bent vieno milijardo litų, pažadai 
bus tęsimi tiek savininkams, tiek ir 
nuomininkams. Reikia tik pasitikėti 
valstybės pažadais, sakė Andrius 
Kubilius. Butų gyventojai gaus valsty
bės garantijas - raštiškus įsipareigo
jimus, kad jiems bus pastatyti atitin
kami butai. Vyriausybė mano, kad visą 
šio įstatymo įgyvendinimą pavyks 
įvykdyti per ateinančius 15 metų.

Nuomininkai susirūpinę, ar atei
nančios vyriausybės pildys valstybės 
įsipareigojimus. Be to, nuomininkai 
baiminasi, kad nauji savininkai pakels 
nuomas. Aiškinama, jog nuomininkai ir 
toliau sudarys sutartis su savivaldy
bėmis. Atrodo, kad neaiškumų daug, tai 
ir rūpesčių bus nemažai.

LDDP vadovas Česlovas Juršėnas 
ragino prezidentą šį įstatymą vetuoti. 
Algirdas Brazauskas paprašė Č. Jur
šėną, kad šis pateiktų prašymą raštu, 
išdėstydamas visus motyvus. Ne
nuostabu, kad privati nuosavybė Č. 
Juršėnui dar neperprantama.

Pagerėjo mokesčių 
surinkimas

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 
spaudos kunts.ii-lRTT r..................... -
pėr penias-stiį metų mėnesius surinkta 
j% daugiau mokesčių, negu buvo 
planuota. Tačiau dėl ankstesnių didelių 
įsiskolinimų tai dar nekompensuoja. 
Tvirta G. Vagnoriaus vyriausybės ak
cija prieš mokesčių nemokėtojus, ypač 
prieš piktybinius nemokėtojus, davė 
neblogų rezultatų. Vilniaus centrinei 
universalinei parduotuvei „Impar“ 
paskirta net 4 milijonų litų bauda.

Žurnalistams paklausus, ar parduo
tuvę norima įstumti į bankrotą, mi
nistras pirmininkas atsakė, kad tokios 
baudos skiriamos tik piktybiškai 
nemokančioms ar dokumentus klas- 
tojančioms įmonėms. G. Vagnorius ti
ki, kad ateityje bausmes bus galima 
mažinti. Jis taip pat pareiškė, kad 
bausmės bus taikomos ir kitoms 
įmonėms, kaip pav., pieno supirkmo 
įmonėms, kurios ilgalaikiai neatsi
skaito už pristatytą pieną su ūkinin
kais. Kai kurių pieno supirkimo įmo
nių santykius su ūkininkais ministras 
pirmininkas pavadino feodaliniais.-Pie- 
no supirkėjai pažeidžia įstatymus ir 
valstybės nutarimus. Vyriausybė turi 
įsikišti, nes ūkininkiai patys nepajėgia 
apsiginti. Ateityje pieno supirkėjai, lai
ku neatsiskaitę su ūkininkais, turės 
mokėti palūkanas, o ūkininkai nuo to
kių sutarčių bus atleisti, sakė ministras 
pirmininkas G. Vagnorius.

Nelegalūs imigrantai 
iš Baltarusijoš

Baltarusijos prezidentui A. Lukašen
kai išvaikius savo parlamentą, šalyje 
įvedus kietą režimą bei pasirašius su
tartį, siekiančią visiško susijungimo su
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Rusija, visa tai Baltarusiją izoliavo 
nuo kontaktų su Vakarų šalimis. Va
karų diplomatams bendradarbiauti su 
Baltarusija yra nepriimtina. Lietuvos 
pareigūnai atsidūrė keblioje padėtyje - 
jie negali pasirodyti besiglėbesčiuo- 
jantys su Baltarusijos pareigūnais.

Tačiau Lietuvos pareigūnai yra 
priversti bendradarbiauti su Baltarusija 
dėl sienų demarkacijos ir ypatingai dėl 
nelegalių imigrantų, atbėgusių iš 
Baltarusijos, grąžinimo. Šiandien Lie
tuvoje tokių pabėgėlių iš Baltarusijos 
yra šimtai. Lietuvos biudžetui jie yra 
didelė našta, kadangi tarptautinės 
pabėgėlių globos organizacijos rei
kalauja, kad pabėgėlių gyvenimo 
standartas būtų patenkinamas.

Gegužės 9 d. Minske Lietuvos 
pareigūnai vėl susitiko su Baltarusijos 
pareigūnais, kad susitartų dėl pabė
gėlių grąžinimo. Jie tikisi, kad šiemet 
pavyks susitarti, ir readmisijos (grą
žinimo) sutartis bus pasirašyta. Kol to
kia sutartis nepasirašyta, Europos 
Sąjungos valstybės atsisako įvesti 
bevizinį važiavimą Lietuvos pilie
čiams, vykstantiems į jų valstybes. 
Vakarų Europos šalys įsitikinusios, 
kad Lietuvos sienos nėra pilnai kon
troliuojamos ir nusikalstamumas iš 
Lietuvos gali greitai persimesti į Va
karus.

Baltijos šalys į NATO 
greit nepaklius

NATO reikalai įgriso visiems, tačiau 
—.—— »■—y-tė NATO -tai 

garantas jų nepriklausomybei. Ne
pamirškime, kad Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas, prieš pasirašydamas 
Rusijos - NATO bendradarbiavimo 
chartą Paryžiuje, pareiškė, kad jei 
Baltijos šalys bus priimtos į NATO, tai 
šis dokumentas nustoja savo galios. 
NATO iki šiol tesugebėjo pareikšti, 
kad jos durys naujoms narėms ne
užtrenktos.

Rusija, bent jau šiuo metu, visus 
kozirius turi savo rankose. Ji viena nu
tarė, kas jai geriausiai. Tuo tarpu 
šešiolikos NATO narių nuomonės ir jų 
politika santykiuose su Rusija bei 
būsimomis Rytų Europos narėmis 
skiriasi. Skiriasi ir pavienių narių 
nuomonės šalies viduje. Didžiausias 
skirtumo faktorius yra finansinė pa
dėtis. Šiuo metu Rusija nėra pavojin
ga Europai, taigi statomas klausimas 
ar verta finansuoti naujų narių pri
ėmimą, ypatingai tokių narių, su ku
riomis neturima komercinių ryšių, ir 
iš kurių negaunama naudos. Beveik vi
sų šalių biudžetai yra deficite, taigi ar 
verta juos didinti.

Galingosios valstybės, tokios kaip 
JAV, Britanija ir Vokietija, nuolat 
kartojo, kad verta priimti tik Lenkiją, 
Vengriją ir Čekiją. Atrodo, jog toks- 
nuolatinis kartojimas davė vaisius - 
toks bus sprendimas aukščiausio lygio 
susitikime liepos mėnesį Madride. 
JAV gynybos ministras William Co
hen birželio 12 d., išvykdamas į pasku
tinį susitikimą prieš aukščiausio lygio 
susitikimą Madride, o taip pat ir 
prezidentas B. Clinton pareiškė, kad 
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JAV rems Lenkijos, Vengrijos ir Če
kijos kandidatūras į NATO. Britanijos 
ministras pirmininkas Tom Blair pri
tarė JAV pasiūlymui.

Tačiau esama ir kitokių nuomonių 
šiuo klausimu. Prancūzijos gynybos 
ministras pareiškė, kad be šių trijų 
šalių pirmąja banga turėtų būti priimta ' 
ir Rumunija. Italijos ministras pir
mininkas pareiškė, kad B. Clinton 
pareiškimas yra klaida. Su pirmąja 
banga turėtų būti priimtos penkios Ry
tų Europos šalys - Lenkija, Vengrija, 
Čekija, Rumunija ir Slovėnija.

Lietuvos vadovai susitaiko su esama 
padėtimi ir mano, jog geriau, kad su 
pirmąja banga būtų priimtos tik trys 
šalys. Žinosime, kad pirmasis pri
ėmimas nebus paskutinis. Lietuva no
ri, kad priėmimas į NATO būtų nuo
latinis procesas, t. y., kad NATO 
prižadėtų priimti visas norinčias šalis 
( Lietuva jau yra asocijuota NATO na
rė), o laikas būtų nusakytas tada, kada 
šalys išpildys NATO pasiruošimo 
reikalavimus. Lietuvai ir kitoms Bal
tijos šalims saugumo garantija yra bū
tina.

Su tuo sutinka ir daugelis kitų šalių 
politikų bei politiniai ekspertai, pa
sisakantys įvairiuose pasaulio di
džiuosiuose dienraščiuose.

JAV ruošia chartą, kurią siūlo 
pasirašyti su Baltijos regionu. Lietuva 
norėtų, kad tokia charta būtų pasira
šyta su kiekviena valstybe atskirai, o 
ne jungtinai su visomis trimis šali
mis. Amerikos lietuvių bendruomenė 
spaudžia savo vyriausybę, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO, o kol ji bus pri
imta, kad JAV įsipareigotų suteikti 
garantija* jos saugumui. Be <u, ben- 
druonenė iškovojo šiek tiek lėšų 
Amerkos ruošiamiems projektams 
Lieturoje.

Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Klaus Kinkei pasisakė, kad Madride 
baltiečiams neužtenka pareiškimo, kad 
NATO durys lieka neuždaros. Dėl 
Rusijos grąsinimų jos yra atsidūrusios 
„pilkoje zonoje“. NATO Madride turi 
sudaryti su Baltijos šalimis ypatingus 
ryšius, kadangi Rusija reikalauja, kad 
šioms šalims durys į NATO būtų bū
tent uždarytos.

Daug tokių ir panašių siūlymų ža
dama Baltijos šalims. Tačiau Baltijos 
šalys, tarp jų Lietuva, žino, jog abso
liutus saugumas yra NATO narystėje. 
Visa kita - tik raminimai, nepriėmus jos 
į NATO. .

Spaudai paruošė
Anskis Reisgys

Lietuvaitės - Europos 
krepšinio čempionės

♦ Kaip praneša žinių agentūra Elta, 
Lietuvos moterų krepšinio rinktinė 
gegužės 15 dieną Europos čempionato 
finaluose, vykusiuose Vengrijoje, 
laimėjo aukso medalį ir tapo Europos 
krepšinio čempione. Lietuvaitės finale 
žaidė prieš Slovakijos komandą ir 
nugalėjo ją 10 taškų skirtumu.

Tai pirmas toks laimėjimas po 61 
metų, kai 1938 metais Romoje Lietu
vos krepšininkės laimėjo sidabro me
dalį ir buvo tapusios Europos vice- 
čempionėmis.

„M.P.“ inf.

® Trumpai iš visur
Birželio 12 d. iš Šiaurės Korėjos grįžo 

JAV ekspertai, savaitę važinėję krašte. 
Jų žiniomis, Šiaurės Korėjoje siaučia 
badas. Jie matė vaikų darželius, ku
riuose išbadėję vaikai nepajėgia atsi
stoti. Šiaurės Korėjos vyriausybė 
nepripažįsta, kad jos agrarinė politika 
privedė prie tokios krizės. Visa kaltė 
sumetama keletai potvynių.

Birželio 12 d. Rusijos<saugumo 
tarnybos viršininkas Ivan Rybkin, 
apsilankęs Karaliaučiuje, įspėjo vie
tinę vadovybę, kad šioje apygardoje 
dėl biudžeto apkarpymo karinės pa
jėgos bus sumažintos vienu penktada
liu. Atitinkamai bus sumažintas ir ka
rinio laivyno bazės personalas.

®
JAV prezidentas B. Clinton paskelbė, 

kadJAV nori,jog pirmame rate į NATO 
būtų priimtos tik trys naujos narės - 
Čekija, Vengrija ir Lenkija. Devynios 
NATO narės remia ir Slovėnijos bei 
Rumunijos priėmimą.

Birželio f4 d. iš einamų pareigų 
pasitraukė du italų generolai, kadaise 
vadovavę italų taikos misijos pajė
goms Somalijoje. Jie buvo apkaltinti 
leidimu savo vadovaujamiems kariams 
kankinti, prievartauti ir žudyti ne
ginkluotus somaliečius. Komisija tirs 
šiuos nusikaltimus.

(ffi)
Birželio 10 d. grfn. Afirriįlarriasood 

pajėgoms bei jo sąjungininkams, is- 
mailų sektos musulmonams, k uzbe
kams pavyko išstumti Talibaan rajėgas 
iš Pol - e - Khomri miesto, esatčio 150 
km. į šiaurę nuo Kabulo.

Osakos universiteto mikrobologijos 
laboratorijose japonų biologą „gene
tinės inžinerijos“ metodu išvyitė naują 
pelių rūšį. Šios pelės šviečia tamsoje, 
tai yra vieninteliai žinduoliai su tokia 
ypatybe.

Laisvės kovotojai!
Vokiečių okupacijos metas Lietu

vos nogrindyje veikė Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga (LLKS). Pokario 
metais iš Vokietijos koncentracijos 
stovyklų į JAV patekusi LLKS vado
vybė 1983 m. Čikagoje išleido knygą
„Laisvės besiekiant“. Norėta rinkti 
medžiagą ir antrai LLKS knygai, bet 
kad nepakenktų „bolševikiniame ro
juje“ išlikusiems LLKS veikėjams, ją 
skelbti (spausdinti) nutarta tik Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Tai pačiais 
sumetimais ir pirmoje LLKS istorijos 
knygoje nebuvo skelbiamos kai kurios 
veikėjų pavardės. Deja, jau ir pirmo
sios knygos įvade leidėjai abejojo, ar 
sparčiai retėjant buvusių veikėjų gre
toms, bebus įmanoma paruošti antrąją 
LLKS istorijos knygą. Ji, berods, ir 
nebuvo ruošiama, nes pirmosios kny
gos spausdinimas irgi užsitęsė. 1995 m. 
JAV mirus pagrindiniam pirmosios 
knygos leidėjui, sudarytojui ir redak-

'S?
Dramatiškai baigėsi derybos tarp 

Kambodijos vyriausybės ir Khmer 
Rouge sukilėlių vadovybės. Komu
nistų lyderis Pol Pot, pradžioje sank
cionavęs derybas, staiga jas nutraukė 
birželio 10 d. Apkaltinęs šnipinėjimu 
ir išdavyste, jis davė įsakymą nužudy
ti savo gynybos ministrą Son Sen, 
įtakingą jo žmoną Yun Yat ir 10 ją 
šeimos narių. Pol Pot taip pat arešta
vo nominalų Khmer Rouge lyderį 
Khieu Samphan ir su 250 sukilėlių 
pasitraukė į kalnų džiungles. Pol Pot 
serga maliarija ir yra nešamas savo ka
rių.

Pirmasis Kombodijos ministras pir
mininkas princas Narodom Ranariddh 
tikisi, kad Pol Pot bus netrukus sugau
tas ir atiduotas tarptautiniam teismui 
už milijonų žmonių išžudymą.

Didžioji Britanija ir JAV boikotuos 
liepos mėn. 1 d. Hong Kongo perdavimo 
Kinijai iškilmes. Kad nesugadinti 
prekybinių ryšių su Kinija, Australija 
.nusprendė į iškilmes siųsti užsienio 
reikalų ministrą Alexander Downer. 
Iškilmėse dalyvaus Kinijos preziden
tas Džiang Zemin, ministras pirminin
kas Li Peng ir visa eilė kitų įžymių 
Kinijos žmonių.

ųfp
Kongo respublikos sotinėje Brazza

ville tebesitęsia kovos tarp apylygių 
frakcijų. Žuvo, keli nrancūzu kariai 
bandę evakuoti civilius svetimšalius. 
Iki birželio 15 d. Prancūzų svetimšalių 
legiono kariams pasisekė oro keliu iš 
Brazzaville evakuoti arti 3000 eu
ropiečių, išskraidinant juos į kaimyni
nę Gabono respubliką.

Švedijos parlamentas priėmė nu
tarimą nuo 1998- metų palaipsniui 
uždarinėti visas savo branduolinio kuro 
jėgaines. Visos 12 jėgainių turėtų būti 
likviduotos iki 2010 metų.

toriui A. Vokietaičiui, sudaryti ir iš
leisti antrąją knygą gal ir nebuvo 
įmanoma.

Lietuvos knygnešio ir Lietuvos 
kraštotyros draugijų Kauno skyriai 
ėmėsi iniciatyvos antrąją LLKS isto-
rijos knygą išleisti Lietuvoje. Renkama 
medžiaga, dokumentai, fotografijos, 
atsiminimai.

Kviečiami atsiliepti asmenys, kurie 
priklausė ar padėjo LLKS organizacijai 
platinti „Apžvalgą“, „Laisvės kovo
toją“, atsišaukimus ir kitus leidinius, 
rinko aukas, ginklus, žinias ar kitaip 
rėmė Lietuvos laisvės kovotojų są
jungos veiklą.

Kreiptis adresu: Juozas Grušys, V. 
Krėvės ,pr. 18 - 48, Kaunas 3036, 
Lithuania. Tel. 792646.

Juozas Grušys 
Knygnešio draugijos, 

Kauno sk. pirmininkas
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Dvikalbė lietuviška bendruomenė ■ realybė ar mitas?

V. Vitkūnienė

Būtent tokiu pavadinimu šių metų 
birželio 8 d. ALB Adelaidės apylinkės 
valdyba suruošė įdomią diskusijų 
popietę.

kalbėjo, teigė, pasakojo kiekvienas. 
Paminėsiu tik kai kuriuos kitus kal
bėjusius.

Danutė Baltutytė: iš profesijos

Paskaitininkų grupė Adelaidėje 1997 .06.08. Kalba J. Vabolienė.

Kviestinių prelegentų buvo net šeši, 
paruošę ne per ilgus pasisakymus 
dvikalbiškumo bendruomenėje tema. Iš 
esmės buvo kalbama apie tai, ar mūsų 
bendruomeniniame gyvenime priimtina 
naudoti abi, anglų ir lietuvių, kalbas, 
ar, ko gero, tik vieną iš jų. Ar tai bū
tina daryti, atsižvelgiant į antrąją ir 
trečiąją lietuvių kartą ar lietuvių kil
mės australus, kurie galbūt daugiau 
reikštųsi bendruomeninėje veikloje, jei 
mokėtų, ar geriau mokėtų, lietuvių kal- 
haiDrae buvo kalbama apie šių dienų 
realybę, t. y., kodėl taip atsitiko, kad 
daugelis mūsų jaunimo ar pamiršo, ar 
neišmoko lietuvių kalbos. Atrodo, kad 
rengėjai nebuvo užsimoję priimti ko
kias nors rezoliucijas, ar esamoje 
situacijoje surasti kokią nors nuostabią 
išeitį. O padėtis tokia, kad senesnei 
kartai mirštant ar pasitraukiant iš 
bendruomeninės veiklos, pamažu mer
dės ir lietuvių kalba. Taigi, ar galima 
būti „tikru lietuviu“, jei dirbi kokį nors 
lietuvišką darbą, bet kalbi angliškai?

Turiu pristatyti skaitytojui tą šešių 
žmonių grupę, kuri pateikė savo min
tis ar įsitikinimus. Jie buvo sumaniai 
parinkti, atstovavo įvairius mūsų 
bendruomenės sluoksnius. Štai Vyt. 
Neverauskas - žinomas visuomenės 

į veikėjas, gerokai virš 70 - ties metų 
! amžiaus. Trijų vaikų tėvas, šešių anū

ką senelis, tarp kitų įdomių pasisa
kymų teigia: „... dvikalbiškumas mūsų 
bendruomenėje yra jau čia, jis vyksta, 
ir ką mes bedarysime, dvikalbiškumo 
mūsų visuomenėje jau nepašalinsime“. 
Savo amžiumi, pozicija lietuviškoje 
visuomenėje, net profesija panašus į V. 
Neverauską, visiems gerai žinomas 
Viktoras Baltutis pristatė ne vieną 
argumentą už lietuvių kalbos išlaiky
mą ir tęstinumą. Štai vienas iš jų: 
„Kalba mus suartina, riša, kai tuo tar
pu įvairiai kalbančių vienybė yra trapi 
ir neilga. Viena iš Bendruomenės 
išlaikymo sąlygų yra vienybė, kurios 
svarbą primena ir mūsų himnas“. 
Abiejų, Vytauto Neverausko ir Viktoro 
Baltučio, vaikai gerai kalba lietuviškai, 
tačiau šių prelegentų nuomonės ski

riasi!
Nėra vietos čia perteikti viską, ką 

logopedė, turi magistro laipsnį iš 
Londono apie Rytų Europos žmonių su 
negalia problemas. Praleido keletą 
metų Lietuvoje dirbdama savo 
specialybėje. Dabar vėl studijuoja 
Flinders universitete; Gintaras Valu
tis: Australijoje dar tik 3 su puse metų, 
baigęs Aukštesniąją taikomosios dai
lės mokyklą Telšiuose, jaunas žmo
gus šoka tautinius šokius „Žilvine“, dir
ba pats sau pagal savo specialybę. Liu
cija Vaičiulevičius gana moksliškai 
pagrįsly-'-mintis išsakė angliškai. Ji dir
ba Socialinės apsaugos departamente ir 
studijuoja, siekdama socialinio darbo 
bakalauro diplomo, jau turi B.A. ir yra 
Adelailės apylinkės valdybos narė. Ir 
Danutė ir Liucija, abi gimusios jau 
Austraijoje. Ponia Janina Mali- 
jauskiaė Australijoje gyvena 7-8 me
tai, tai vyresnio amžiaus moteris, bu
vusi ptdagogė, gera kalbėtoja, labai 
domisinūsų bendruomene.

Džiuįu, kad šioje grupėje pasisakė 
net try. jaunosios kartos atstovai. Ge
ra, kao dalyvavo ir vėlesnių laikų 
imigrartai. Mes, ko gero, čia taip ilgai 
gyvenę, gal kiek praradome perspek
tyvą? Paskaitoms pasibaigus, Apy
linkės vddybos pirmininkė pakvietė 
pasisakyti ir publikų. Ilgesniu ar 
trumpesniu savo nuomonės išsakymu 
atsiliepė net 6 žmonės. Jų tarpe buvo ir 
vienas konstruktyvus Aldo Vitkūno 
pasiūlymas - kad įvairaus amžiaus 
jauninus, apie kurį kalbėjome, pra
vestų tokias diskusijas savo tarpe. 
Pagalvotų, kas jie, kuria kalba nori 
kalbėti, kokia kryptimi jie eina? Ma
nau, kad čia reikalinga ir motyvacija?

Vėliau gavusi D. Baltutytės pa
sisakymo tekstą, radau, kad ji pana
šiai išsireiškia savo temos pabaigoje: 
„... siūlau pirmiausiai nuspręsti ir aiš
kiai, realiai konspektuoti, kas mes esa
me, kodėl mes esame ir ką mes norime 
pasiekti. O tik po to, išsiaiškinę mūsų 
bendruomenės tikslus ir siekius, pvz., 
penkiems metams į priekį, apspręsti tų 
siekių įgyvendinimo būdus, ir pradėti 
svarstyti ar dvikalbiškumas turėtų būti 
oficialiai priimtas mūsų bendruome-

"Džiugo" tunto skautai ir skautės sveikina savo Dvasios vadovą 

kun. dr. v. s. fil. Praną Dauknį,
popiežiaus apvainikuotą Garbės prelato titulu.

"Džiugo" tuntas

Teko girdėti, kad bus stengiamasi 
bent keletą iš šių šešių paskaitų 
publikuoti „Mūsų Pastogėje“. Tai būtų 
įdomu paskaityti ir tiems, kurie daly
vavo, ir tiems, kurie nedalyvavo 
diskusijose. Daug kas geriau įsimena 
paskaičius, ne vien tik išgirdus.

Diskusijos - paskaitos truko beveik 
dvi valandas, kartu su baigiamuoju 
Apylinkės valdybos pirmininkės J. 
Vabolienės žodžiu, kuriuo ir baigsiu šį 
reportažą. J. Vabolienė kalbėjo iš savo 
ir daugelio kitų motinų bei tėvų pa
tirties, tačiau žino, kad ne visi sutiks su 
jos mintimis:

„Kiekvienas iš pasisakiusių turi tie
sos savo argumentuose dėl dvikal- 
bystės mūsų bendruomenėje, o taip pat, 
kad nebuvome pasiruošę šiai ateities 
dilemai.

Taip, nebuvome pasiruošę, nei mūsų 
pirmtakai, nei mes, kadangi nežinojo
me ir negalėjome numatyti savo atei
ties. Taip pat ir dabar mes negalime 
nieko nuspręsti, tačiau galime stengtis, 
gal ir pavėluotai, jaunajai kartai diegti

• * *
Vyresniajai kartai, kad ir palengva., pasitraukiant iš bendruomeninės veik

los, ateina jaunesnioji karta - čia augusi, čia išsimokslinusi, čia visą laiką 
gyvenusi..., išskyrus vieną kitą neseniai atvykusį iš Lietuvos. Apie Lietuvą ji 
daugumoje žino tik iš tėvų pasakojimų, knygų ir gal vienos kitos išvykos į 
tėvų žemę.

Kaip ir kiekviena kita karta, taip ir ši, į lietuviškąją bendruomenę ateis su 
kitomis mintimis, kitais veiklos būdais, o svarbiausia - kaip ji kalbės ateityje? 
Apie tai birželio 8 d. ir svarstė Adelaidės tautiečiai - vyresniosios ir jaunesnio
sios kartų atstovai. Jų pasisakymus ir spausdiname po bendra rubrika - Dvi- 
kalbė lietuviška bendruomenė - realybė ar mitas?" Red.

J. Malįjauskienė

Pastaruoju metu lietuviškoje Aus
tralijos spaudoje ir visuomenėje pa
sigirsta balsų, raginančių, potencialių 
pagalbininkų telkimo Lietuvai dings
timi, pritraukti į bendruomenę.gimto
sios kalbos neišmokusius ar ją pa
miršusius, bet, anot p. Kairaičio, 
„lietuvišką sąmonę“ turinčius palikuo
nis. Nurodytos ir jų praradimo prie
žastys. Tai vyresniosios kartos kieta 
laikysena lietuvybės išlaikymo at
žvilgiu, bendruomeninio darbo vadovų 
klaidos ir priaugančių kartų inte
lektualinis pranašumas. Sunku man 
reikšti nuomonę nebuvus anų dienų 
bei įvykių liudininke. Tačiau lyginant 
mano vilnietiškos vaikystės ir pa
auglystės prisimintus su tuo, ką išvy
dau čia per pastaruosius 10 metų, ma
nau, kad p. Kairaitis pasakė ir dalį tie
sos.

Kieta laikysena, kaip ir per didelis 
nuolaidžiavimas vaikams, dažnai nie
kais paverčia pačius kilniausius už
mojus, o aukso viduriui surasti reikia 
žinių ir pastangų. Dauguma atvykėlių 
tiesiog nebuvo pasiruošę tėvų ir auklė
tojų pareigoms svetimo krašto sąly
gomis, ypač kai bendruomenėje stigo 
sutelktų, apgalvotų priemonių, santa
ros ir pasišventimo. Nutautimas sve
tur prasideda, paprastai, tada, kai tau

meilę lietuvių tautai bei kalbai, ir su
daryti palankias sąlygas kiekvienam 
suartėti su Lietuvių bendruomene. O, 
kad jaunesnioji karta su noro įsijungtų 
į mūsų bendruomenę, jiems turime 
suteikti galimybę pasisakyti, kad ir 
anglų kalba.

Jaunoji karta giliai vertina Lietuvių 
bendruomenės jai suteiktą stiprų dva
sinį bei kultūrinį pagrindą, o daugelis 
stengiasi jį perteikti ir savo vaikams. 
Tad ar mes turime teisę sakyti, jei 
nekalbate lietuviškai - negalite būti 
mūsų bendruomenės dalis?

Kas įvyks ateityje, mes negalime ži
noti ar spręsti, tačiau galime savęs dar 
kartą paklausti: dvikalbė lietuvių 
bendruomenė-realybė ar mitas? At
sakymas turbūt aiškus, kad su laiku 
lietuviškoje bendruomenėje vis daž
niau bus kalbama angliškai. Tai realy
bė! O, mitas? Mitu liks lietuviškoji 
Australijos bendruomenė, jei mes 
nepasitikėsime, nors ir angliškai 
kalbabčiū'; jaunąja lietuvių karta. 
Netapkime mitu“.

tiniai reikalai nustumiami į antrą ar 
tolimesnį planą. Todėl įsikūrimo 
sunkumai nepraėjo be ženklo. Ir vis
gi subjektyvių priežasčių, man regis, 
buvo kur kas daugiau. Štai ponia 
Mockūnienė, diplomuota pedagogė, 
savo knygoje „Lietuviai Australijoje“ 
ano meto realijas nusakė vienu žodžiu 
- neapsižiūrėjome... Žaizda pastebėta 
tik tada, kai supūliavo, kai į namus, tą 
mažutę lietuviškumo oazę beribėje 
svetimybės dykumoje, vaikai atsinešė 
anglų kalbą kaip tarpusavio bendra
vimo priemonę. Tokiu būdu austra
liškai mokyklai ir visuomenei buvo 
plačiai atvertos durys ugdyti abejin
gumą visoms vertybėms, kurios ne
tarnauja profesiniam bei asmeniniam 
interesui.

Tėvų pastangos išlaikyti lietuvišką 
praeities palikimą nekeičiant net for
mos, paliekant tokį, koks buvo atsi
neštas iš tėvynės, svetur gimusiam ir 
Lietuvos nemačiusiam jaunimui vargu 
ar buvo suprantamas ir patrauklus. Be 
to, kažin ar ne per daug buvo sureikš
minta meninė saviveikla; gal net ma
nyta, kad nieko daugiau ir nereikia. 
Todėl eidami aukštuosius mokslus bei 
įsilieję į Australijos inteligentų gretas 
jie visai nutolo nuo bendruomenės ir, 
užuot tapę savo tautos vėliavnešiais, 
pasirinko neatpažinimo kelią. Kiek jų

Nukelta į 4 psi-
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1997.6.23 psl.3

3



[*i SKAITYTOJOJ ŽODIS »
Gerb. p. Redaktoriau,
Smalsumas sukėlė norą parašyti 

kelias eilutes apie „Žinutes iš Ade
laidės“, transliuojamas per SBS lie
tuvišką radijo programą.

Sydnėjujc kalbama, kad Adelaidė tu
ri savo lietuvišką valandėlę. Ar ten 
neleidžiama pranešėjui tas žinutes 
perduoti lietuvių kalba? (Adelaidėje 
lietuviai tikrai tokią valandėlę turi. 
Red.)

Iš šių žinučių jau seniai Sydnėjuje 
šaipomasi, kad jų metu Adelaidėje 
giriamasi, kas pas juos virė kukulius, 
kas juos, tuos kukulius, paskui skaniai 
suvalgė ir t.t. ir t.t. Aš manau, kad tuos 
patiekalus lygiai taip pat skaniai mo
ka pagaminti ir Perthe, ir Brisbanėje, 
ir Canberroje, ir Sydnėjuje, bet apie tai 
nekalbama, kadangi dėl laiko stokos 
net ir patiems būtiniausiems, ir svar
biausiems pranešimams ar skelbimams 
neretai tenka “nukirsti galvas ar 
uodegas“. Kodėl tų žinučių Adelaidė 
nespausdina „Mūsų Pastogėje“? Kam 
įdomu tokios kronikos klausytis per 
radiją, kai net būtiniausiems ben
druomenės skelbimams nebelieka lai— 
ko-’ A. Kramilius

Dvikalbė lietuviška bendruomenė ■ realybė ar mitas?
Atkelta iš 3 psl.

dabar matome mūsų susibūrimuose, 
renginiuose, paminėjimuose? Vienetus, 
zs pQr didžiąsias
religines bei tautines šventes ateiti, 
jeigu ne dėl asmeninių įsitikinimų ar 
sentimentų, tai nors iš pagarbos tėvų 
branginamoms vertybėms. Deja. Todėl 
reikšti viltį, kad jie įsijungs į pagalbos 
Lietuvai vajų, tėra tik iliuzija. Tiesa, per 
pastaruosius septynis metus blyks
telėjo vienas kitas meteoras, bet pa
sekėjų taip ir nesulaukė. Tad vardan ko 
siūloma atsisakyti paskutinės likusios 
vertybės - lietuvių kalbos, tarsi ji būtų 
tuo nesantaikos kaulu, neleidžiančiu 
skirtingoms kartoms suartėti.

Kalba yra pagrindinė tautinės sąmo
nės formavimo priemonė, o gyvenant 
svetur, tampa kone tolygi tautiškumui. 
Nemokant kalbos sunku pažinti tautos 
kultūrą, papročius, tradicijas, įsijausti į 
jos mąstyseną, perprasti tautos dvasią, o 
tuo pačiu ir užsiugdyti tautinę sąmonę, 
kuri ir reiškiasi tėvynės kaip etinės 
vertybės suvokimu bei moraliniu jai 
įsipareigojimu. Juk kalba ir kultūra tai 
tautos esmė. Tik jos palaiko ryšį tarp 
praeities ir ateities kartų, jų dėka esa
me lietuviai, o ne gudai, lenkai ar ang
lai. Kai nyksta kalba, nyksta ir tautinė 
sąmonė. Tai turėtų suprasti ir aukštes
nį intelektą išsiugdę mūsų palikuo
nys. Sovietinis okupantas tą puikiai 
žinojo, todėl plėtė rusų kalbos varto
jimą visose viešojo gyvenimo srityse 
iki vaikų darželių imtinai. Gal dar 
nepamiršome pavyzdžių iš mūsų 
praeities. Kas atsitiko, kai didikai, ba
jorai ir miestiečiai pamėgo lenkų kal
bų?

Šiandieną, kai lietuviška bendruo
menė atsidūrė ties kritine riba „būti ar
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1997.6.23 psl.4

. Gerbiamas p. Redaktoriau,
Prašau išpausdinti mano mintis Jūsų 

redaguojamame laikraštyje. Atsiverčiu 
„Mūsų Pastogę“, ir štai, nesuprantu 
kokį laikraštį man atsiuntėte?! Gal 
reklama, gal apsirikimas ar kas? „Mū
sų Pastogė" buvo įkurta visiems 
lietuviams skaityti lietuvišką žodį. Aš 
pats turėjau daug rūpesčio susirasti 
rašomąją mašinėlę su lietuvišku šriftu. 
Tačiau čia randu ką kitą. Sportininkai, 
pataikaudami savo jauniesiems, pra
dėjo rašyti angliškai. Kodėl? Juk „Mū
sų Pastogės“ pareiga mokyti jaunąją 
kartą lietuvių kalbos. Gal kitais metais 
tik pavadinimas „Mūsų Pastogė“ liks 
lietuviškai? Jei man reikia sužinoti apie 
sportą ar „Kovo“ klubą, kam reikia 
skaityti „Mūsų Pastogę“? Juk viskas 
yra ir angliškame laikraštyje. Aišku, 
Jums yra lengviau iškirpti angliškus 
straipsnius ir suklijuoti juos į pusla
pius. Bet Jūs skriaudžiate mane. Ka
dangi aš moku už visą laikraštį 
lietuviškąi, Jūs iš manęs atimate treč
dalį šio laikraštuko. Manau, kad mūsų 
jaunimas turėtų išmokti ir skaityti 
lietuviškai, nes kitaip mes jų netek
sime, liks tik vienas vardas „Kovas“.

Su pagarba v. Aras
=3□ t- ■■-■jų□ r=- 1 "i□ i~t";.. iūi- — -'i□

žūti“, vėl pirštu rodoma į skautus, 
šokėjus, sportininkus kaip „tautinės 
sąmonės“ neiiotojus, nors žinome, kad 
iš antrosios ar trečiosios kaitų dar ma
žiau turime vilčių sulaukti paguodos. 
Nesenta; p. Šalkūnas „M.P.“ viešai 
pripažiao, kad dabartinis jaunimas 
neskaito lietuviškų laikraščių, ne
sinaudoja bibliotekų paslaugomis, 
neklauso radijo valandėlių, iš senų 
senovės lietuviui būdingą idealistinę 
pasaulėžiūrą yra atmetęs, lietuvių kal
bai reikšmės neteikia, todėl baigia 
nykti mokyklos, o santykis su ben- 
ruomene tik pramoginio pobūdžio, tai 
reiškia, patogiai pasinaudojama vy
resniųjų sukurta materialine baze 
pasilinksminimams. Ne bereikšmė ir 
senimo teikiama parama, pagyros, 
popinimas. Žinoma, jaunystė turi teisę 
į privilegijas, jai reikia ir pasispardyti, 
ir išsitrepsėti, bet negi nieko daugiau, 
išskyrus pramogas ir asmeninius 
interesus? O mes, atrodo, laukiame 
stebuklo.

Nepriklausomai nuo sugebėjimo 
reikšti savo mintis lietuviškai,nematau 
niekam kliūčių iš bendruomenės pusės 
įsijungti į bendrą darbą. Sugrįžę pas 
savuosius ir gimtąją kalbą prisimintų, 
pagaliau, negi visi ją pamiršo, ir tėvų 
senatvę nuskaidrintų, patys dvasiškai 
praturtėtų. Ištirpimas svetimoje tautoje 
bei rūpinimasis tik savo materialine 
sėkme, anaiptol, nėra nei kultūringu
mo, nei dorovingumo išraiška, grei
čiau priešingai. Tačiau tenka labai 
suabejoti, ar mūsų padangėje atsiras 
norinčių pasekti Kudirkos, Pečkaus- 
kaitės, Milašiaus bei kitų 19 a. bajorų 
pėdomis ir sugrįžti prie savo tautos. 
Paveldėta iš protėvių valstietiška 
samprata man sako, jog pavasarį sėją 
suvėlavus, derliaus nelauk.

»
Ponas V. Aras savo laiške pasisako ir 

pora kitų klausimų. Jis pasigedo buv. 
Sydnėjaus „Meno ansamblio“ dirigen
tės p. Marijos Umbražiūnienės pavar
dės. jos nesuradęs šių metų 19 - me 
„Mūsų Pastogės“ numeryje skelbtame 
dirigentų sąraše.

Straipsnyje „Chorvedžių ir var
gonininkų įamžinimo klausimu“ kaip 
tik ir prašoma atsiliepti visus ne
išvardintuosius, kad jie patys ar kiti 
apie juos pateiktų reikalingas žinias ir 
nuotrauką lietuvių dirigentų ir var
gonininkų enciklopedija besirūpi
nančiam B. Zubrickui. Tverečiaus 14 - 
1. Vilnius 2041, Lietuva.

Taip pat ir nekrologus rašo tie patys 
eiliniai žmonės, taigi jeigu jie ir pa
miršo paminėti tą ar kitą- įvykį iš 
mirusiojo gyvenimo, tai gal tiktai todėl, 
kad nežinojo ar tuo momentu ne
prisiminė? (Be to, tai labai lengva 
papildyti, paskambinus į redakciją ar 
parašius laiškutį.)

Ačiū už laišką. Red.

Gerb. p. Redaktoriau,
Paskaičiau A. Laukaičio laišką 

redaktoriui, kuriame pastarasis nurodo 
jo pasitraukimo iš bendradarbiavimo 
laikraštyje priežastis, ir, turiu pasakyti, 
kad visai net nepastebėjau, jog jame 
nebuvo sporto skyriaus, kadangi ir taip 
niekada jo neskaičiau.

Dabar man kilo mintis, kiek daug tą 
skyrių skaito sportininkų? Juk visi bu
vę sportininkai, kurie dar galėtu skai
tyti lietuvišką laikraštį, yra virš 60 me-' 
tų. Pavyzdžiui, Geelonge pasiklausiau 
keleto skaitytojų, sako, kad jie nei vie
nas neskaito sporto skyriaus. Kyla tada 
ir mintis, o kas gi skaitys tą sporto sky
rių angliškai? Seneliai vyresni nei 70 ar 
dar daugiau metų?

Galbūt pats teisinigiausias spren
dimas būtų pasiklausti laikraščio 
skaitytojų per laikraštyje paskelbtą 
anketą? Gal tada, kaip žmonės tako: ir 
vilkas būtų sotus, ir avis sveika

Viso geriausio
Jūsų Juozas Gailius

GARBĖ JĖZUI KRISTUI!
Rašau Jums iš Lietuvos. Noriu 

pasidalyti savo džiaugsmais ir rūpes
čiais, papasakoti, kuo gyvena žmonės 
Naujamiesčio parapijoje, kas vyksta 
Berčiūnų stovyklavietėje (Laiško 
autorius atsiuntė keliolika psl. kopijų 
iš laikraščių, kur rašoma apie Berčiūnų 
gyvenvietės gyvenimą. Red.). Manau, 

Dabartinis Berčiūnų bažnyčios vaizdas

kad Jums bus įdomu gauti keletą 
straipsnių apie tai iš lietuviškos spau
dos. Siunčiu ir keletą nuotraukų, ku
rios taip pat paliudys apie nesibai
giančius mūsų darbus.

Naujamiestyje jau antrus metus vei
kia katalikiška vaikų muzikos moky
kla, įsikūrusi atstatytuose parapijos 
namuose. Įrengta parapijos salė, ku
rioje vyksta įvairūs renginiai, susitiki
mai. Taip pat čia veikia parapijos 
biblioteka - skaitykla. Patalpinome 
išeivijos lietuvių kūrybos, surinktakny- 
gų istorine, religine tema, grožinės bei 
vaikų literatūros. Žmonės čia ateina 
paskaityti laikraščių, užsakėme keletą 
katalikiškos spaudos leidinių.

Buvusios klebonijos pastate įsikūrė 
šeimyniniai vaikų globos namai.

Berčiūnai - gražus kurortinis mies
telis -jau keli metai iš eilės tampa mie
la poilsio vieta ateitininkams bei vi
sam katalikiškam jaunimui. Vasarą čia 
pailsėti, pasimokyti, pabūti kartu 
susirenka jaunimas iš visos Lietuvos. 
Jiems paskaitas skaito iš Vokietijos, 
Prancūzijos, Amerikos bei kitų šalių 
atvykę žmonės. Vyksta evangeliza
cijos, tautinės katechizacijos progra
mos. kurias rengia studentai ateiti
ninkai. Poilsiauja vaikai iš socialiai 
remtinų šeimų. Šią stovyklą remia ir 
rengia Panevėžio vyskupija. Norėtu
me ir šią vasarą likimo nuskriaus
tiems vaikams organizuoti stovyklą, bet 
labai trūksta pinigų. Gal yra pas jus 
katalikiško jaunimo organizacijų, ku
rias sudomintų šis projektas ir galėtų 
skirti lėšų socialiai remtinų vaikų 
stovyklavimui. Jų auka mums būtų la
bai reikalinga.

Berčiūnuose medinės-rz„u»*— k-j. ... 
žiaus kelio skulptūros sujungė 1957 m. 
susprogdintos bažnyčios liekanas su 
naujai statomos Tautos Kankinių 

.bažnyčios pamatais. Darbų liko pa
lyginus nedaug. Jau dedamos grindys, 
rengiamas šildymas. Tačiau kada ban
kų krizės Lietuvoje metu netekau da
lies pinigų, skirtų bažnyčios užbai
gimui, turiu didelių finansinių sun
kumų. Dėl to šiuo metu sustojo visi 
darbai. Jau ne kartą rinkome aukas ir 
Berčiūnuose, ir Naujamiestyje, bet 
žmonės pas mus dabar labai netur
tingi.

Todėl drįstu Jūsų prašyti, jeigu ne
būtų sunku, paremti nors kuklia auka. 
Mes tikimės sulaukti iš Jūsų paramos, 
todėl iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Su pagarba R. Gudelis
Naujamiesčio klebonas
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Iškilieji mūsų žmonės
Lietuvaitė mokslininkė - išradėja

Birželio 5 dieną viso pasaulio spau
da, televizija ir radijas plačiai rekla
mavo Australijos mokslininkų grupės 
išradimą - mikroskopinio dydžio ma
itą - biosensorių. Nepaprastai jautri 
mašina, savyje sujungdama fizikos ir 
biologijos principus, artimoje ateityje 
Evoliuciniai pakeis patologinių ty- 
wnu procedūrą. Tikslūs tyrimų rezul- 
taai bus žinomi už kelių minučių, ne už 
itliti dienų ar net savaičių, kaip yra 
temetu.

Judančios mašinos dalys yra molė
te) dydžio. Australų spauda ją vadi- 
n „Nano - machine" (nano - viena 
bilijoninė metro dalis). -Ji imituoja 
imlius procesus, kaip kad uoslę.
Australija pelnytai gali didžiuotis 

te atradimu - dešimties įtempto dar
iu metų vaisiumi. Ne veltui apie jį 
paname puslapyje pranešė ne tik 
^Australian", bet ir laikraščiai Grai- 
Jįoje, Islandijoje, Korėjoje. Gali juo 
tdžiuotis ir Lietuva - išradimo kon- 
įįb. užpatentuoto prieš 10 metų, au
gliai yra dr. Vijoleta Braach - 
Maksvytytė ir australas dr. Brian 
Cornell.

U 22 atskirų patentų, įeinančių į šį 
sodintą. Vijoleta yra pažymėta kaip 
išradėja penkiolikoje patentų.
Biosensoriaus išradimas buvo pilnai 

įprašytas moksliniame žurnale „Na
rse“ Vol 387, 1997 metų birželio 5 d. 
aneryje. Išradimo autoriai, oficialiai 
pažymėti kaip CSIRO darbuotojai - dr.

Vijoleta Braach - 
Maksvytis, dr. Lionel King, dr. Peter 
Osman, dr. Burkhard Raguse, Mr. Lech 
fezoreck ir dr. Ron Pace.

Dr. Vijoleta Braach - Maksvytytė yra 
te tik šio projekto vadovo dr. Bruce 
Cornell pavaduotoja, bet kartu ir 
Australijos membranų ir bakteriolo
gijos instituto patentų ir spausdinių 
nenedžerė.
Gamtos mokslų doktoratą ji įsigijo 

Sidnėjaus universitete 1992 metais už

Dr. Vijoleta Braach - Maksvytis.

mokslinius tyrimus biochemijos sri
tyje. Be patentų, minėtų ryšium su 
biosensoriaus išradimu, ji yra už
patentavusi ir visą eilę kitų.

Kaip CSIRO tarnautoja, dešimtį me
tų Vijoleta ir jos šeimos nariai turėjo 
laikyti paslaptyje savo darbus bio
sensoriaus srityje. Jai gaila, kad jos 
tėvelis, visuomenininkas, ALB Krašto 
valdybos pirmininkas Juozas Maks
vytis, nebesulaukė jos darbo rezultatų 
viešo pripažinimo.

Vijoletos nuomone, biosensorius tu
rėtų būti plačiai vartojamas už kokių 
trijų - penkių metų. Biosensoriaus 
išradimas neišsėmė Vijoletos vaiz
duotės ir ji yra pilna idėjų ateities 
projektam!.

Sveikinduni Vijoletą su jos pasie
kimu, linrime, kad šis laimėjimas 
susilauktų užtarnauto įvertinimo moks
lo pasaulyje. Būtų džiugu matyti 
lietuvaitę Kebelio premijos laureate.

V. Patašius 

formatiką ir prekyba
Nepamiršo Kristina ir lietuviškos 

veiklos. Lankė lietuvišką savaitgalinę 
mokyklą, kur ir jos mamytė Emilija 
Dryžienė ilgus metus dėstė. Sportuoja 
ir Adelaidės „Vyčio“ klube. Aukšto 
ūgio Kristina yra itin gera žaidėja, ir 
savo amžiaus mergaičių komandai ne 
kartą padėjo laimėli rungtynes, taik
liais svydžiais pataikydama į patį krep
šio vidurį. Aktyviai dalyvavo skaučių 
sueigose ir stovyklose. Ji dar šoka 
.Žilvino“ tautinių šokių grupėje.

Ir kas gali nesidžiaugti tokia jaunuo
le, kuri pati sau užsidirbdavo kišen
pinigius, padėdama negalios ištiktam 
žmogui. Manau, kad jos tėvams, 
seneliams Elenai ir Pranui Mariukams 

ir visai lietuviškai bendruomenei yra ma
lonu tarti jai šiandieną:

Valio, Kristina! Sėkmės tolimesnėse 
studijose!

Isolda I. Poželaitė - Davis, AM

Naujos P. R. Kabailos knygos

Petras Rimas Kabaila.

Canberroje gyvenąs architektas ir 
archeologas Petras Rimas Kabaila šais 
metais išleido įdomią studiją apie 
Australijos sostinės teritorijos abori
genų praeities archeologiją „Belco- 
nnen's Aboriginal Past“. Veikalas yra 
gausiai iliustruotas nuotraukomis, 
brėžiniais ir planais.

Kristina Dryžaitė prie Adelaidės uni
versiteto rūmų.

Tai jau ketvirta Rimo Kabailos stu
dija aborigenų istorijos ir architek
tūros - archeologijos srityje. Du 
ankstesnieji jo veikalai buvo aprašyti 
1994 m. lapkričio 7 dienos „Mūsų 
Pastogės“ numeryje (Nr.44), o pernai 
pasirodė kitas jo stambesnis veikalas 
"Wiradjuri Places- The Lachlan River 
Basin". Šioje studijoje nagrinėjamos 
Wiradjuri kalbos aborigenų gyven
vietės ir jų istorija bei kultūra, srityje 
nuo Cowros iki Lake Cargelligo. Kny
ga taip pat gausiai iliustruota.

Ankstesnių Rimo Kabailos veikalų 
jau nebegalima isigyn _ jin iSnirtni.-*-------
čiau abu vėliausieji dar prieinami. Juos 
galima užsisakyti per Black Mountain 
Projects Pty.LTd., P.O.Box 279, Jamison 
Centre, ACT 2614.
" Belconnen's Aboriginal Past - A 
Glimpse into the archeology of the 
Australian Capital Teritory - Peter Ri
mas Kabila, 1997. Kaina 12dol.
"Wiradjuri Places - The Lachlan River 

Basin - Peter Rimas Kabaila, Volume 
Two, 1996. Kaina 29 dol. p

Sveikiname naują akademikę
Jauna, gražiai nuaugusi, žavios 

šypsenos naujausioji mūsų akademi- 
K Kristina Diyžaitė gimė 1977 metais 
Adelaidėje. Prie jos lopšelio, matyt, bu
re susirinkusios kelios geros laumės, 
kurios ją apdovanojo puikia išvaizda ir 
jura galva. Tuo galima lengvai įsiti— 
inti tik pažvelgus į Kristiną ir jos 
siekimus. Ojų būta nemažai.
Dar nebaigusi gimnazijos, ji lankė 

ituanistinius kursus ir tobulino, gilino 
ulbos mokėjimą. Kadangi jau buvo 
fcibrėžusi studijuoti visus dalykus, 
kurie jai buvo įdomūs dvyliktuose 
setuose, tai lietuvių kalbos mokėsi 
rieti tik iš noro daugiau sužinoti apie" 
avo tėvų ir senelių kalbą. O kad mes 
orėtume ir daugiau tokių pasiryžėlių 
purinto tarpe!
Buvusi jos kursų mokytoja su didė

ja malonumu prisimena mandagią 
kristinos elgseną. Jei kada pasitaiky- 
ivo kliūtis ir ji negalėdavo ateiti į 
tursų pamoką, visada pranešdavo, 
palikindavo ir atsiprašydavo. O tai nė

ra jau taip lengva jaunam žmogui 
padaryti. Jos atmintis ir stropumas bu
vo kiti du patrauklūs bruožai, kurie 
teikė malonumo mokytojai. O kokia tai 
buvo staigmena, kai Kristina sugrįžu
si Adelaidėn iš Tautinių šokių šven
tės Lietuvoje, paskambino buvusiai 
mokytojai ir linksmai čiauškėdama 
lietuviškai, pasakojo kas jai labiausiai 
patiko, kas nepatiko ir kaip sekėsi 
susikalbėti su giminėmis ir vietiniu 
jaunimu.

Gerais pažymiais baigusi gimnaziją, 
Kristina įstojo į Adelaidės universiteto 
humanitarinį fakultetą. Studijas baigė
1996 - ųjų metų gale ir diplomą gavo
1997 balandžio 24 dieną. Istorija ir 
antropologija jau senokai ją domino, 
tad juos pasirinko pagrindiniais studijų 
dalykais. O vis dėlto, diplomas nors ir 
geras, ir vertingas, tačiau Kristinos jis 
nepatenkino Štai ir vėl matome ją 
skubančią universitetan, kur stengiasi 
įsigyti dar vieną diplomą. Šį kartą 
oasirinko praktiškus dalykus: in

Iš musų praeities
Redakcijai: „Gerai darote, kad praeitį 

primenate, o ypač tos praeities „pradžią“, 
kuri daug kam jau yra labai miglota 
pasakėlė“.

* * *
„1949 m. vasario 6 d. Dulwich Hill 

parapijos salėje įsteigtas Australijos 
Lietuvių d-jos Sydnėjaus skyrius. Val- 
dybon išrinkti Kartonas Jonas, Zaremba 
Petras, Kutka Antanas ir Matulis Kazys.“

„Mūsų Pastogė“, 1949.2.9, Nr. 3.
* * * •

„1949 m. gruodžio 30 d. įvyko metinis 
Austr. Liet, d-jos susirinkimas ir jos 20 

metų sukakties minėjimas Dulwich Hill 
parapijos salėje. Jurgis Kalakaus- 
kas-Kalakonis pasiūlė įsijungti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Vienbalsiai 
priimta, kad įsijungiame per ALD-ją ir 
pavesta sudaryti naujus įstatus“.

„M ūsųPastogė“, 1950.1.2,Nr. 50-51.
* * *

„1950 liepos 28 d. posėdyje ALD-jos 
centro valdyba nutarė, kad nuo rugpjū
čio 1 d. įsijungia į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę“.

„Mūsų Pastogė“, 1950.8.2, Nr. 79.

"Mūsų Pastogė” Nr.24 1997.6.23 psl.5
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Piatq Kryžiaus žarnyne

Pranas Natfts

Tęsinys Vienus kerta,
sodina kitus. Dabar mūsų sodintus 
statybinėms medžiagoms kirs po 15-20 
metų. Mėlynasis, turistų gausiai lan
komas ežerėlis yra vulkaninės kilmės, 
didžiausias iš buvusių trijų kraterių.

Autobusas, nuvažiavęs apie 300 
kilometrų, pasiekė Ballarat. Čia suli
pome į traukinį, važiuojantį iš Adelai
dės į Melburnu. Vėl. dabar jau pra
mintais takais keliaujame link Kara
lienės žemės. Queenslando. Vėl su
stojame Brisbanėje. kur ilsimės ir tik
tai sekančios dienos vakare išvyksime 
į Queensalndo šiaurę. Ingham. Per- 
miegame mums paskirtame ben- 
rabutyje. Rytojaus dieną skubame į 
miestą, bandome nors dalelę šio gra
žaus miesto pamatyti. Brolis Juozas su 
kitais draugais nutarė eiti kažkur ki
tur, o aš ir Rašymas nusprendėme eiti į 
kirpyklą. Mane apkirpo pirmąjį. Dabar 
sėdžiu ir laukiu kol apkirps bičiulį 
Rašymą. Kirpėjas nukerpa Rašymą ir 
klausia, ar jis nenorėtų ir išsiplauti 
galvą. Rašymas sako „Yes“. Kirpėjas 
išplauna plaukus, išdžiovina su džio
vintuvu ir vėl klausia, ar Rašymas 
nenorėtų, kad kirpėjas išprosytų jam 
veidą? Tas ir vėl linksėdamas sako 
„Yes". Kirpėjas ištepa jam veidą kre
mu, uždeda karšta garuojantį rank- 
smosrj. Kiek palaiko, tr po to pasi
ėmęs mažą lygintuvėlį ima juo po 
Rašymo veidą lėtai vedžioti. Kakta, 
smakru, skruostais, visur. Na, manau 
sau, įdomu, ką dar tam Rašymui kir
pėjas pasiūlys? Ir pats mintyse ap
sisprendžiu po sekančio klausimo 
pristabdyti Rašymėlį, dar pinigų varg
šui pritruks. Deja, mano perspėjimų 
neprireikė. Pasiūlymų ■ daugiau ne
buvo. Aš likau patenkintas, kad ir laukti 
ilgiau nereikia. Jau arti valandos kaip 
laukiu. O Rašymas net švietė iš 
pasitenkinimo, pamatęs kaip atjaunėjęs 
po kirpėjo oparacijų jis buvo! Sako 
kirpėjas - atjaunėjai dešimčia metų. Net 
ir į fermą nuvykus ūkininkai stebė
josi, kaip labai Eduardas atjaunėjo. Vy
rai neištvėrė ir papasakojo visiems 
istoriją, kaip Rašymą kirpėjas prosijo... 
Visi juokėsi, o Rašymas kartu su vi
sais.

Traukinys vėl neša mus į šiaurę. Vėl 
matome ataugusių nendrių laukus, 
laukiančius mūsų darbo. Antrąjį kartą 
išlipame Ingham stotyje. Šį kaną mūsų 
niekas nepasitiko. Atvykome šeštadie
nį. Telegramos, kad atvykstame, ne- 
siuntėme. Į Balanzategui fermą 
nevažiavome, apsistojome viešbutyje 
„Catana“. Po kelionės labai jau no
rėjosi ramiai pailsėti. Pirmadienį 
žadėjome eiti į darbo biržą pasirašyti 
sutanį dėl sekančio nendrių kinimo 
sezono. Taksi nuvežė į viešbutį. 
Išsimaudėme, pavalgėme ir vėl pa
sijutome žmonėmis. Išėjome į miestą. 
Rytojaus dieną po regbio sutikome 
ūkininkaičius, su jais ir pasitarėme dėl 
darbo sutarties pasirašymo. Pas juos 
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1997.6.23 psL6

pradėjęs nendres kirsti jugoslavų gen- 
gas jau buvo pasiųstas į kitą vietą. Jie 
laukė mūsų, kadangi mus ir mūsų 
darbą jau gerai žinojo. Žinoma, šį se
zoną kirsime jau kita sudėtimi. Šeši 
vyrai, be virėjos. Virsime patys. Iš se
nojo mūsų gengo buvo likę Pranas ir 
Juozas Nagiai ir Edvardas Rašymas; 
nauji - Zigmas Laniauskas. Modestas 
Čiplys ir Juozas Mažionis. Atvykus į 
fermą, tuoj pristačiau naujus darbi
ninkus. supažindinau ir pasakiau, kad 
jie taip pat nendres kirs jau antrą se
zoną. Šio sezono pradžia, reikia pasa
kyti, buvo be sunkumų, tereikėjo tik 
užgrūdinti rankas, o visą kirtimo tech
niką jau žinojome. Net ir pūslės dabar 
pradžioje ant rankų nebuvo tokios 
skaudžios, geičiau užgijo. Tarpusavyje 
sugyvenome gerai, taigi ir darbas ne
buvo taip sunkus. Gyvenome ir dir
bome be intrigų ar ginčų, laisvalaikiais 
dainų pasidainuodami. Keletas mo
notoniškų mėnesių netruko prabėgti. 
Sulaukėme sezono pabaigos ir Ka
lėdų. Visas sutartyje pasirašytas nen
dres nukirtome. Kitur eiti nenorėjo
me. Kadangi dirbome be virėjos, buvo 
sunkiau, nors ir uždirbome daugiau. 
Praeitą sezoną uždirbtus pinigus 
dalinomės ant aštuonių, šį - ant šešių.

Nendrių kirtimo sezonui pasibaigus 
ir pažvelgus į valdžiai mokėto pajamų 
mokesčio formas, matėme, kad dir
bome abu sezonus pas ūkininkus 
Balanzategui, Paganoni, Scandurra, 
Cazzulino, Pennisi. Bellero. Sapu- 
ppo. Axelby. Elertegui ir Raciti. Pas 
kiekvieną buvo skirtingos darbo ir 
gyvenimo sąlygos.

Pas vieną ūkininką tarp nendrių bu
vo priaugę daug vijoklių - nudeginus, 
laisvai kirsti negalime, labai truk- 
dosi.Visi sutariamam, kad už tokio lau
ko tonos nukirtimą prašysime 6 pe
nais daugiau. Kaip grupės vadovas 
paprašiau ūkininką pažiūrėti nendres 
ir pridėti pinigų už nukirstą toną. Jis, 
nieko nepagalvojęs, tuoj pat atkirto, 
kad nemokės. Man pasiūlė kreiptis į 
inspektorių. Paprašiau, kad iškviestų 
inspektorių. Tasai iškviestas atvažiavo 
ir užėjo pirmiausiai pas fermerį. 
Valandėlę ten pabuvęs, matyt ir pa
st vaišinęs,, atvažiavo į lauką. O eida
mas artyn nuo mašinos, ant manęs tuoj 
užriko: „Genger. nendrės yra geros. Jei 
už jas prašysi pridėti pinigų, tai aš tave 
nušausiu“. Visa tai išgirdęs, nieko 
nelaukiau ir užrėkiau ■ ant jo dar 
smarkiau: „Inspektoriau, aš tave 
nušausiu dešimt kartų greičiau nei tu 
mane". Mūsų vyrai visa tai stebi ir 
nendrių kirtimo peiliais rankose ne
šini, eina link manęs ir šalia stovinčio 
inspektoriaus. Tas tuoj nuskubėjo į sa
vo mašiną ir, nė žodžio daugiau ne
taręs, išvažiavo. Mes apie tai su fer
meriu daugiau nekalbėjom. Nepra
šėme kviesti aukštesnių įstaigų at
stovų. Patys nusprendėme tą fermerį 
nubausti už jo neteisingumą. Ėjome pas 
kitus, dirbome neskubėdami, dienomis 
turėjome ilgas pertraukas. Jis puikiai 
mate, kad pas jį dirbti mes nebenorime,

I - ojo transporto keleivis A. Gak 
užbaigia "vaizdinį" pasakojimą J 
pirmuosius gyvenimo Australiją: 
metus tinko kasykloje: 1. "Eleor 
lytic Zinc Co" koojklu
Mūsų valgyklos palapinė, virtimi 
maisto bei įrankių namukas. 3.: 
balkių padarytas mūsų pirmasis b

Nuotraukose: Pirmasis transportas
(Aleksandro Sabo nuotraukos ir paaiškinimai)

o kirtėjų gauti sunku. Jis paėmė lias per pelkėtas vietas deimanto gra
aborigenų gengą. Tie dirba ypatingai gabenimui. 4. Kartais į stovyklą na
lėtai. Visų nendrių niekaip nebūtų 
nukirtę. Kelis kartus fermerio sūnūs ėjo 
pas mus prašydami pagalbos. Pagaliau, 
sezonui jau visai artėjant prie galo, 
nutarėme užbaigti nukirsti tas jo nendres. 
Atlikome keleto dienų darių, nukirt
ome numatytą nendrių lauką tą pačią 
dieną iš jų barako išvykome.

(tęsinys sekančiame ”M.P." nr.) 

Padėka
Iškeliavus į amžinuosius namelius mūsų tėveliui ir seneliui 

a.a. Albinui UIskiui,
širdingai dėkojame Jums visiems, mieli tėvynainiai, už užuojautą 

žodžiu, raštu ir telefonu ir dalyvavimą laidotuvėse. Nuoširdžiai dėko
jame kun. P. Martūzui ūž ypatingą dėmesį mums - net ir būdamas 
nestiprios sveikatos, atlaikė šv. Mišias už a.a. tėvelį ir palydėjo į ka
pines. Dėkui p. Laukaičiui už gerą širdį, kuris pagelbėjo mums, perduo
damas mūsų prašymus "Mūsų Pastogės" redakcijai, ir kitiems syd- 
nėjiškiams. mieliems lietuviams, kurie dalyvavo laidotuvėse. Ačiū už 
gražias gėles ant tėvelio kapo Newcastle lietuvių komitetui, p. E. ir V. 
Kutams, p. D. ir B. Smith, ir vietoje gėlių aukojusiems "Mūsų Pastogei", 
ALB Newscastle apylinkės valdybai, p. E. ir L. Šilams, p. A. ir J. 
Pranskūnams. p. V. Liūgai, p. V. Gasparoniui, p. N. ir A. Chan ir p. S. 
Klementui. Esame dėkingi už atsiųstus užuojautos žodžius p. E. ir L. 
Šilams, p. E. ir A. Šliogeriams, p. E. ir V. Kutams, p. S. ir L. Atik, p. Gir 
S. Žukams, p. M. ir Č.Zakarauskams, p. B. Zakarauskaitei, p. D. Ba- 
jalienei ir .jos šeimai, p. E. Daugėlienei ir p. O. Žymantienei su šeima. 
Ačiū už paguodą ir užuojautą telefonu p. S. ir P. Kairiams, p. Z. ir H. 
Zakarauskams, p. Lapinskui.

Dėkui Jums visiems, mieli tautiečiai, telaimina Jus Dievas.
Dukra Elena, žentas Antanas, 

anūkė Edita su šeima, 
anūkas Remigijus ir visi artimieji Lietuvoje

keletą kilometrų po darbo ant ros 
mus pavėžindavo traktorius. 5. Pie 
pertrauka. 6. Darbe kartais tekdr 
stovėti iki kelių vandenyje, dumbli 
Romas ir latvis Otto. 7. Po metų R« 
bėry miškumse - kasyklose, grupė Iii 
tuvių Hobarto parke 1949 metais. V 
duryje sėdi V. Kučiauskas, užpakalį 
stovi A. Gabas.
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Vydūnas apie tautos sveikatą

B. Aleknavičiaus (ELTA) nuotr

f Vydnūnas - 19 a. pabaigos ir 20 a. 
[pirmosios pusės lietuvių tautos filo— 
[sofas, rašytojas, dramaturgas, muzi- 
■ te, pedagogas ir kultūrininkas. Stu- 
liijiiodamas Berlyno ir kituose gar- 
> silose universitetuose atkakliai ieškojo 

iž atsakymo į žmogaus būties, jo gyve- 
litmo būdo formavimo problemas. 

Dautage/io autorių kūriniuose jis rado 
būdtita, kaip palaikyti ir sustiprinti 
svenikatą, kaip atrasti jėgų kūrybai ir 
dvaminio prado tobulinimui.

1992S m. Tilžėje Vydūnas išleido 
pirrmąįą lietuvišką knygą apie svei- 
katąų „Sveikata. Jaunumas. Grožė.“, 
kurimoje pateikė svarbiausius žmogaus 
sveikatos pagrindus. Dėl užsitęsusios 
okupacijos ši knyga apie 50 metų iš- 
gulelėjo bibliotekų specialiuose fon- 
duo»se. Tik dabar mes atskleidžiant tuos 
vidiiinius žmogaus galios ir sveikatos 
rezervus, apie kuriuos Vydūnas rašė 
jau prieš 60 metų.

SSmo knygoje Vydūnas rašė: „Noriu
liefietuvių tautos žmones matyti taurius ir 
svi sveikus. Todėl ir stengiausi visaip jų 
tai ummą ir sveikatą auginti ir tvirtinti. 
Dataiau ir darau tai žodžiu ir raštu“.

į .Mūsų gyvenimas, - rašė Vydūnas, - 
no.MS prasideda užgimimu, yra tęsinys 
visnsos tautos gyvenimo, ir mes savo 
įp įpročiais, savo prisirišimais ir savo 
prootėvių padavimais taip pat esame 
susiję, kad negalime laisvai mąstyti, 
judlėti, savaip gyventi. Būna atvejų, kai 
pasaulyje ir tautoje sukyla ypatingos 
jėgįgos, ar tai didelis pasiryžimas, ar tai 
giląlus nusiminimas, ir tuojau kiek- 
vi vienas tos tautos žmogus yra tų jėgų 

r-be 'kūno tarpininkavimo. 
Miintys, kurias žmonės kuria, nuolat 
veiikia ir pasiekia kitus žmones. Tik apie 
tai mažai kas žino. Svarbu dar ir tai, 
kokie jausmai, kokios aistros ir min
tys buvo toje tautoje per amžius 
puoselėjamos. Tautos minčių bei 
nusotaikų istorija veikia atskiro žmo
gaus gyvenimą. O kūnas yra ta dirva, į 
kurią iš jausmų ir minčių prado byra 
sėkla“.

&e pranašiški žodžiai rodo, kokią gi
lią jis turėjo gyvenimo sampratą, kaip 
puikiai suprato kartų perimamumo 
dėėsnį, suvokė, kad tautos gyvastis 
priklauso nuo ją sudarančių žmonių 
sveikatos, gerų jausmų, minčių ir vil
čių.

Vydūnas toliau nurodė, kad sveikata 
yra ypatinga žmogaus būsena, kad tai 

lyra pusiausvyra tarp vidinių žmogaus 
jėgt, jo žmogiškosios esmės ir ap
ylinkes. Kai žmoguje žmogiškumo pra
das yra stiprus, jis ir stiprina sveikatą. 
Todėl gyvybingesnis žmogus mažiau 
serga. Protingai mąstantis žmogus 
svefa'au gyvena, negu ligų prislėgtas 
bevalis, menkos kultūros žmogus. Kai 
žmogui ko nors per daug arba per ma
žai, jo gyvenimo pusiausvyra ardoma, 
jis tampa ligoniu. Žmogus suserga, jei
gu jo kūnui duodamas per daug dide
lio darbas, kuris reikalauja daug 
energijos. To pavyzdys gali būti per 
sunkus virškinimui maistas, arba per 
didelis jo kiekis.

Vydūnas teigė, kad „sveikata yra 
jaunatvės esmė, ir jaunu jaučiasi tas, 
kasyta sveikas. O liga yra būsena, kuri 

paruošia mirtį. Žmogus serga tada, kai 
nepaiso gamtos dėsnių. Tie dėsniai yra 
žmogaus pusėje, tik reikia stengtis 
jiems nenusižengti. Laukiniai gyvūnai 
paprastai sveiki yra, jeigu jie gyvena 
vieni gamtoje, toli nuo žmogaus. Stir
naitė lengvai šokinėja po mišką, o vy
turys anksti pavasarį aukštai ore svei
kas cyruliuoja. Naminiai gyvuliai ir 
paukščiai daug dažniau serga. Bet nie
kur nėra tiek ligų kaip žmonėse“.

Daugelis gyvūnų, gyvendami na
tūraliai, mažiau nusikalsta gamtos 
dėsniams, o žmogus šiame civilizuo
tame pasaulyje gamtos dėsniams 
nusikalsta kasdien ir daug kartų.

Vydūnas savo knygoje mini tris 
Niujorko ilgaamžius, kurie 1925 me
tais turėjo po 100 metų. Jis užrašė tų 
ilgaamžių patarimus:

1. Valgyti tiek mažai mėsos, kiek tik
tai galima. Geriau jos visai nevalgyti.

2. Ilsėtis po valgio 10 - 15 minučių.
3. Naktimis ilgai miegoti.
4. Jeigu oras leidžia, miegoti lauke.
5. Nerūkyti.
6. Nevalgyti saldainių.
7. Nevartoti alkoholio.
8. Vengti minkštasuolių ir tin

giniavimo. Nieko nedirbdamas, bėgi į 
kapus.

9. Visada turėti saiką ir būti natūraliu.
10. Gerti pakankamai šviežio pieno.
Vienasiš tų ilgaamžių perspėja, kad 

daug valgyti yra taip pat žalinga, kaip 
ir per daug gerti. Kitas ilgaamžis valgė 
du kartus per dieną, o trečiasis tvirtino, 
kad ankstyva mirtis dažnai ateina nuo 
per didelio ėdimo.

Vydūnas dažnai akcentavo, kad labai 
sveikatą ardo ir paties žmogaus vidinės 
jėgos. Žmogaus sveikatai kenkia ža
lingi įpročiai ir geismai. Paprasčiau
sias ir, atrodo, nekalčiausias geismas 
yra gerai pavalgyti ir atsigerti. Žmogus 
nepasidaro sveikesnis nuo per didelio 
maisto ir gėrimų kiekio, o, priešingai, 
jis tada kuo dažniau ir sunkiau serga. 
Žmonės dažnai valgo ir geria ne todėl, 
kad tai reikalinga gyvybei palaikyti, o 
dėl to, kad skanu.

Taip pat sveikatai labai kenkia 
nesaikingos kūno aistros, jos ardo kū
ną iš vidaus. Kai žmogus daro tai, kas 

yra priešiška žmogiškumui, dorovei, 
etikai, jis griauna savo sveikatą iš; es
mės. Žmogaus esmę žudo melas, žo
džio nelaikymas, noras valdyti ir engti 
savo pavaldinius, noras kitus nuskriau
sti ir apvogti, pavydas, pyktis, egoiz
mas ir kiti neigiami bruožai. Žudy
dami savyje žmogiškumą, žmonės iš 
esmės sugadina ir savo sveikatą.

Vydūnas pirmaeilę reikšmę teikia 
kvėpavimui. „Nenutrūkstamas kvė
pavimas yra žmogaus gyvenimo pa
grindas. Kvėpavimu žmogaus kūnas 
lyg semte semia iš gyvybės jūros gy
vybę sau“, - rašė Vydūnas. Maži vai
kai dar kvėpuoja normaliai, o suaugę 
šito jau nesugeba, per mažai kreipia 
dėmesio į taisyklingą kvėpavimą, nes 
nežinojo esmės.

Vydūnas pataria kvėpuoti laisvai, be 
įtampos ir tik per nosį, tarp įkvėpimų 
ir iškvėpimų daryti sulaikymus, pa
justi gaivaus oro aromatą ir skonį. 
Įkvėpiamas oras duoda tai, kas reika
linga, o iškvepiamas pašalina tai, kas 
nereikalinga. Giliu kvėpavimu turėtų 
prasidėti kiekviena mūsų diena. Gilus 
ir ramus kvėpavimas turi trukti 6-8 
minutes. Toks kvėpavimas išvalo krau
ją, teikia grožį ir jaunystę. Žmogus aiš
kiai jaučia skirtumą tarp lauko ir miš
ko, tarp kaimo ir miesto, tarp gimtojo 
krašto ir svetimos šalies oro. Žmogus 
jaučia, kad savo kvapu yra susietas su 
gimtuoju kraštu amžinai, kad jis yra 
šio krašto gyvybės dalelė. Vydūnas siū
lo vartoti raminantį, apsivalymo, 
sušalimo, gaivinantį, apsaugos, skam
bantį bei nuskausminantį kvėpavi
mus, kuriuos jis buvo giliai išstu
dijavęs ir praktiškai patikrinęs.

Mityba yra vienas iš svarbiausių 
žmogaus sveikatos veiksnių. „Gy
venimas yra mitybos tragedija“, - rašė 
vienas iš žymiausių mitybos spe
cialistų Arnoldas Eretas. Labai daug 
žmonių maitinasi neprotingai, ir jie to 
nė nežino. Mokslas daug davė žmo
nėms, bet mityboje juos tiesiog klai
dino. Daug geriau būtų, jei kiekvienas 
klausytų savo paties balso. Susirgęs 
žmogus nieko valgyti nenori, jo kūnas 
yra silpnas, o sunkiam maistui virš
kinti reikia daug energijos.

Kūnui energijos duoda tik gerai 
suvirškintas maistas. Tuo Vydūnas 
perspėja mėgstančius pavalgyti ir duo
da keletą naudingų patarimų:

1. Nevalgyti daug ir per dažnai.
2. Nežudyti savęs maistu.
3. Svarbu, kad žmogaus organizmas 

valy tusi kiekvieną dieną nors vieną kar
tą.

4. Nevalgyti daug, valgyti žmoniškai.
5. Labai žalinga tarp valgymo valan

dų dar ką nors valgyti.
6. Nuo persivalgymo žmogus sensta ir 

praranda grožį.
7. Labai kenkia cukrus.
8. Daugiau valgyti šarminio maisto, 

Aukos „Miisų Pastogei“

=— "Mūsų Pastogė" Nr.24 1997.6.9.23 psl.7

S. Dulskis NSW $5 S. Tamošaitis Vic. $10
A. Pečiulis SA $20 J. Mitkuvienė Qld. $5
A. Kairaitis Vic. .$5 E. Stankienė Qld. $25
Pr. Nagys NSW $30 F. Borumas ACT $5
J. Miškinis Qld. $15 Melburno lietuvių klubo
Pr. Repšys Vic. $10 valdyba Vic. $100
J. Oseckas NSW $5 C. Vaicekauskienė Vic. $5
V. Palavikas Vic. $10 Dėkojame už aukas. Adm.

negu rūgštinio (šarminis - daržove ' 
vaisiai, rūgštinis - visas kitas maistas).

9. Pieną reikia gerti nevirtą arba jo 
visai nevartoti.

10. Nevalgyti ir negerti karštų ir 
atšaldytų valgių ir gėrimų.

Vydūnas pataria vaikams neduoti 
cukraus ir saldumynų, nes jie šalina iš 
organizmo kalcį, neduoti jiems dirb
tinio maisto, mėsos ir kiaušinių. Vai
kams tika tik šviežias, termiškai mažai 
apdorotas maistas. Ligoniams taip pat 
tiktų toks maistas.

Nutukusiems žmonėms nevalgyti 
sriubų, riebaus maisto, saldumynų, 
vengti maisto iš miltų ir kiaušinių. 
Nevartoti daug skysčių, gerti nedaug, 
per dieną nuo pusės iki 1 litro, 15-30 
min. prieš valgį. Reumatu ir kitomis 
sąnarių ligomis sergantiems nevartoti 
mėsos, kepenų, žuvies, paukštienos, 
kiaušinių, žirnių, pupų, žemės riešutų, 
mėsos sriubų, alkoholio, arbatos ir 
kavos.

Visiems kitiems žmonėms Vydūnas 
pataria nevalgyti druskos, cukraus, mė
sos ir kiaušinių. Vartoti termiškai 
neapdorotas daržoves, vaisius. Bulves 
virti neluptas garuose.

Vydūnas kėlė didelius reikalavimus 
gydytojams, ypač jų doroviniams - 
etiniams bruožams. „Kaip reikia iš
minties, norint žmoniškai gyventi, taip 
dar daugiau jos reikia, norint susir
gusį gydyti. Todėl tik labai doras, tau
rus, kilnus žmogus gali gydyti iš tik
rųjų. Senovėje gydymu rūpinosi be
veik tik šventieji žmonės. Jau iš pat 
pradžių gydytojas apsiriks, jei žiūrės 
į kūną kaip į cheminių elementų jun
ginį, o į žmogų kaip į gyvulį. Gydy
tojas tegali šalinti kas pažeme ser
gančio gyvenimo dėsnius. Tada gy
vybė, prigimtis, žmogaus esmės ska
tinama, pati pataiso sveikatą. Žmogus 
apsirinka, jei tiki, kad pasveiks nuo 
vaistų, žolių ar tepalų, nuo kurių visa 
gydymo eiga stabdoma ir trukdoma. 
Todėl daug svarbiau rūpintis savo 
sveikata, negu ligų gydymu“.

Didelę, „reikšmę žmogaus sveikatai 
turi taurūs jausmai, geri norai, šva
rios mintys. Labai svarbu, kokių tikslų 
žmonės siekia. Žmogus surištas su sa
vo tautos istorija nuo amžių. Kilnūs 
tikslai žmones vienija.

Vydūnas buvo lietuvių tautos švie
tėjas ir stengėsi, kad kiekvienas lie
tuvis turėtų nors minimumą žinių apie 
sveiką gyvenseną, teisingą mitybą, 
kvėpavimą, judėjimą, jausmų valdy
mą ir mokėtų apsisaugoti nuo ligų. 
Apie tai, ko nedrįsome net svajoti, 
Vydūnas pasakė jau daugiau kaip 
prieš 60 metų. Šiandien jo mintys 
įsikūnija lietuvių tautos atgimime.

Pagal Vydūno knygą „Sveikata.
Jaunumas. Grožė.“ paruošė

Edita Varnas
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
ALB Sydnėjaus apylinkės metinis susirinkimas

Sydnėjaus apylinkės valdyba praneša, kad metinis bendruomenės susirinkimas 
įvyks birželio 29 d., sekmadienį, Lietuvių namuose Bankstowne. Pradžia 1 vai. 
popiet.

Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Susirinkimo pirmi
ninko rinkimas ir sekretoriaus kvietimas. 3. Mandatų komisijos rinkimas. 4. Pra
ėjusio metinio susirinkimo protokolo perskaitymas. 5. Valdybos pirmininko pra
nešimas. 6. Valdybos iždininkės pranešimas. 7. Kontrolės komisijos pranešimas. 
8. Apylinkės valdybos rinkimai. 9. Organizacijų pranešimai. 10. Einamieji reika
lai. 11. Susirinkimo uždarymas.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

0
 Melburno lietuvių klubo nariams

Pranešame Melburno lietuvių klubo nariams, kad me
tinis narių susirinkimas įvyks rugsėjo mėn. 27 d., 2 vai. 
popiet Lietuvių namuose.

Šiais metais kadenciją baigia šie klubo valdybos nariai: 
Benediktas Kaminskas ir Nijolė Kairaitienė; todėl pra
šome siūlyti kandidatus sekančiai 1997 - 1998 metų val

dybai. CKandidatų siūlymo formas galima gauti pas baro vedėją arba valdybos narius. 
Užpildytas formas grąžinkite klubo valdybai iki liepos mėn. 31d.

Taip pat pranešame, kad dar yra nemažai narių nesusimokėjusių nario moke
sčio, todėl prašome labai šią pareigą nedelsiant atlikti.

Asmenims, nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2 metus, balsavimo kortelės 
nebus siunčiamos. Melburno lietuvių klubo valdyba

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Melburno lietuvių namų valdyba organizuoja labdaros siuntą į Lietuvą.
Siuntinių dėžes galima gauti Lietuvių namuose kiekvieną sekmadienį nuo bir

želio 15 d., nuo 12 iki 2 vai., popiet.
Dėžės kaina, įskaitant ir mokestį už pristatymą į namus, 45 doleriai. Svoris - ne 

daugiau 30 kg. Dėžės dydis 64x35x35 cm.
Nedėkite į siuntinį pinigų, alyvos plastikiniuose induose.
Klubo valdyba dės visas pastangas, kad siuntiniai saugiai pasiektų gavėjus, 

tačiau atsakomybės už tai neprisiima.
Siuntinių pristatymo data bus pranešta vėliau. Pristatant siuntinius būtina turėti 

dėžės pirkimo kvitą. Norint daugiau informacijos, gaklite kreiptis į V. Bosikį tel. 
9458 1637. Melburno lietuvių klubo valdyba

e
 "Džiugo" tunto skautai šių metų bėgyje mini 50,- 

ties metų lietuviškojo skautavimo Australijoje su
kaktį.

Sekmadienį, birželio 22 d., 1.15 vai. popiet Mel
burno lietuvių namuose įvyks

4* laužas ■ koncertas - parodėlė 4*
Kviečiame ir laukiame visuomenės ir visų skau

tų, dabar ir anksčiau skautavusių, kartu pabendrauti 
ir pasidalinti prisiminimais. Įėjimas - 5 doleriai, moksleiviams - veltui.

Taip pat kviečiame paremti auka mūsų skautus , sekančiais metais vyksiančius į 
Tautinę stovyklą Lietuvoje. "Džiugo" tuntas

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Nori susipažinti
Dvi moterys, virš 40 ir 50 metų, nori susipažinti su vienišais tautiečiais rimtai 

draugystei.
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. tel. (02) 9153 7970.

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės** prenumerata.
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'■ NAMUOSE
16-18 East Terrace, BANKSTOWN.
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

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

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.

Primename klubo nariams, kad vėl atėjo laikas 
. susimokėti klubo mokestį.

Metinis nario mokestis - 20 dolerių, 
jaunesniems nei 25 metų amžiaus - 5 doleriai.

Nario mokestį galima susimokėti darbo valandomis klube 
arba siųsti čekiu.

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo liepos!, 1997, naujiem* lt atnaujinamiems 
Inddllams palieja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
12 mėn. 5.50%
6 mėn. 5.25%
3 mėn. 5.oo%

L Sąskaitos minimumas $500

Mėnesinių palūkanų 
sąskaita win. $10,000) 5.00%

Terminui pasibaigus, Indėli galima išimti ar 
pervesti Į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama [ naują, tok[ patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iš terminuotu indėlią galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už Išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:
$5000 + " 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.9%
NAUJOS paskolos A n 0/ 
pirmieji 12 mėn. virš $20,000 0.0 /o
Su garantuotojais 13%

'■'iki $10.000 ' 1 OO/
Asmeninės 10/0

Iki $5,000
laika virlminėtus paikolųproconlui gali keisti melų būgyje 
atsižvelgiant j bankų ir liną tisinių Įstaigų siūlomus piocentus.

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

TALKA
INFORMATION

The following inlere*! role* apply from July 1, 1997 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
12 month 5.50%
6 month 5.25%
3 month 5.oo%

Account minimum $500

Monthly interest
account (Mln. $10,000) 5.00% |

On maturity, the deondi rr>-7 Ki-
withdrawn or transferred to other accounts. I If 
the client does not notify his/her intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current interest rate. 
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security £ 9o/q

NEW loans over $20,000 Anoz 
capped tor 12 mth.. w.u /o

Guarantor secured 13%
up to $10,000

Personal 13% 8
up to $5,000

loan inlorest rales may bo varied during Iho year depending on 
current Interest roles ottered by banks ana other socialios.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

=1 TALKA S
CREDIT SOCIETY LTD
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