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NEŽIŪRINT KAIP GILIAI ĮŠALUS ŽEMĖ...
Mieli, broliai ir sesės,

< Velykos ir pavasaris mums skelbia 
tą pačią paslaptį - prisikėlimą naujam 
gyvenimui. Gamtinė, pojūčiais ap
čiuopiama, realybė mums padeda 
suprasti tikėjimo skelbiamą tiesą - 
kaip prisikėlė Kristus, taip kelsimės ir 
mes.

Kadangi Velykos žada amžiną 
gyvenimą, jas švenčiame su didesniu 
džiaugsmu, kaip kitas religines šven
tes. Šių metų velykinis džiaugsmas 
bus dar didesnis, nes minėsime ne vien 
Kristaus istorinį ir mūsų busimąjį 
prisikėlimą, bet džiaugsimės ir visos 
mūsų tautos viltingu atgimimu. Dar 
tik prieš metus, per praėjusias 
Velykas, mūsų viltys dėl tautos 

.prisikėlimo buvo pagrįstos vien tikėji
mu ir gamtos dėsniais, liudijančiais, 
jog po kiekvienos žiemos, nežiūrint 
kaip giliai įšalus žemė, visuomet 
ateina pavasaris. Šiandien mes ne tik 
tikime, bet ir savo akimis matome,
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MASKVA

Naujas kivirčas įvyko tarp M. 
Gorbačiovo ir jo priešininko J. 
Ligačiovo dėl pirmojo padaryto pa
reiškimo, kuriame siūloma išnuomuoti 
žemę ūkininkams ir sumažinti kontro
lę žemės ūkyje.

Kremliaus žemės ūkio ministras J. 
Ligačiovas pargrįžęs Maskvon po trijų 
dienų vizito Čekoslovakijoje, kur jis 
propagavo kolektyvinių ūkių tvarką, 
pareiškė, kad pakeitimai, kuriuos 
propaguoja M. Gorbačiovas visai nėra 
reikalingi. Čekoslovakijos komunistų 
partijos vadas Milos Jakes, kuris 
pasitiko J. Ligačiovą, pareiškė, kad jis 
atmeta M. Gorbačiovo programą 
politikos ir ekonomikos srityse. Vaka- 
rų pasaulio politikai pranašauja, kad 
ateinančioje plenumo sesijoje gali kilti 
aršus ginčas tarp šių dviejų bendra
darbių Kremliuje.

("The Washington Post") 

kaip iš okupacinės žiemos šalčių 
sukaustytos tautos į paviršių veržiasi 
- prisikėlimą ir džiaugsmą skelbiantys 
daigai. Visa tauta gyvena velykinio 
pavasario nuotaika, nors tai yra dar 
tik ankstyvas pavasaris su pavojin
gom, jauną gyvybę sunaikinti grąsi- 
nančiom šalnom. Šie religiniai ir 
tautiniai daigai, į paviršių besikalą 
nesulaikoma pavasario jėga, yra 
reikalingi Dievo malonės šilumos ir 
mūsų visų rūpestingos globos. Todėl, 
prie džiugaus velykinio Aleliuja, 
junkime ir nuoširdžią maldą, kad tie 
trapūs daigai galėtų giliai įleisti 
šaknis ir pilnai išsiskleisti gyvu 
tikėjimu, krikščioniška dorove, tauti
niu sąmoningumu. Prašykime taip pat, 
kad šį religinį, dorovinį ir tautinį 
atgimimą, kuris taip gražiai reiškiasi 
okupuotoje tėvynėje, išgyventume ir 
mes išeivijoje.

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų I

PIETŲ AFRIKA

Pietų Afrikos prezidentas P. W. 
Botha prarado savo partijos pasitikė
jimą, kuriai lojaliai išdirbo 53 metus. 
Pietų Afrikos Nacionalinė partija, po 
sunkios ligos sugrįžusiam przidentui 
"atsuko nugarą", išrinkdama naujuoju 
partijos vadu F. W. de Klerk. 
Nežiūrint valdančios partijos sprendi
mo, prezidentas P. W. Botha atsista
tydinti nenori ir sekančiuose rinki
muose vėl žada išstatyti savo kandi
datūrą.

VI L NI U S
Kovo 1 dieną Lietuvių Informacijos 

Centrą pasiekė Vilniaus arkivyskupi
jos kurijos pareiškimas apie šv. 
Kazimiero relikvijų sugrąžinimo į 
Vilniaus arkikatedrą - baziliką iškil
mes. Lietuvos Globėjo relikvijos 1953 
metais buvo vyskupo Paltaroko slap
čia išgabentos iš Vilniaus katedros 
koplyčios ir priglaustos šventųjų 
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Dabar relikvijos į joms priklausančią 
vietą bus iškilmingai sugrąžintos 
vyskupo Julijono Steponavičiaus. Iš 
Vilniaus arkivyskupijos sakyklų pa
skelbtas toks pareiškimas: 
"Džiaugsmingai išgyvenę Vilniaus 
arkikatedros - bazilikos atšventimą, 
vėl sugrąžinsime į ją šv. Kazimiero 
relikvijas, kurios 1953 metais buvo 
priglaustos Vilniaus šventųjų apašta
lų Petro ir Povilo bažnyčioje. Šią 
iškilmę švęsime tris dienas."

Lietuvos aukščiausios tarybos sek
retorius J. Gureckas komunistų parti
jos plenume pareiškė tokias, duokdie 
savo asmenines, mintis: "Siūlau... 
uždaryti visus Sąjūdžio miestų ir 
rajonų laikraščius bei laikraštėlius. 
Nė vienas jų nepadeda persitvarky
mui. Užteks vieno "Atgimimo", bet ir 
jis turi būti kontroliuojamas. Televizi
jos "Atgimimo bangą" leisti tik įrašu. 
Atimti iš Sąjūdžio laisvą mikrofoną. Ir 
taip ilgai jiems buvo leista dezinfor
muoti visuomenę, formuoti antisocia- 
listinę, antipartinę nuomonę... Patvir
tinti aukščiausios tarybos prezidiumo 
įsaką dėl atsakomybės už mitingų ir 
eitynių organizavimo tvarkos pažei
dimą. Reikia įvesti tvarką... kito kelio 
aš nematau. Neleisti įmonėms bei 
organizacijoms perdavinėti Sąjūdžiui 
kolektyvo uždirbtas lėšas..."

*
Monako kunigaikštystė - valstybėlė 

Viduržiemio jūros pakrantėje. Jos 
plotas kiek mažesnis kaip 1,9 kvadra
tinio kilometro. Monake gyvena 28 
tūkstančiai gyventojų, kuriuos kas
dien papildo 15 tūkstančių italų, 
prancūzų, kurie čia atvažiuoja dirbti.

Kaip teigia žinovai, per vieną 
valandą galima pervažiuoti šalį sker
sai ir išilgai, per pusdienį apžiūrėti 
pagrindines sostinės įžymybes. Vis 
dėlto ši miniatiūrinė šalis turi savo 
monarchą - princą Renjė III.

O Vilniuje dvi dienas viešėjo 
Monako princesė, princo Renjė III 
vyresnioji duktė Karolina. Ji atvyko su 
neoficialiu vizitu, kaip užsienio turis
tė, kurios vizitas sutapo su Monako 
sostinės Monte Karlo baleto pasirody
mais Lietuvos akademinio operos lr 
baleto teatre.

Ne taip dažnai į Vilnių atvažiuoja 
princesės, juo labiau tokios kaip

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariui ir buvusiam

"Mūsų Pastogės" redaktoriui

A. A.
JONUI MAŠ AN AUSK UI

mirus, giliai užjaučiame žmoną Birutę, sūnų Joną, dukrą Danutę su 
šeima ir visus artimuosius.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos
valdyba

Karolina. Trijų vaikų motina, 32 metų 
Karolina po motinos mirties atlieka 
namų šeimininkės vaidmenį, kartu su 
tėvu dalyvauja priėmimuose, oficia
liuose susitikimuose, moka penkias 
kalbas. Aukšta, tamsiaplaukė, liekna, 
ji gana įnoringa. Karolina kategoriš
kai atsisakė fotografuotis, nenoriai 
kontaktąvo su žurnalistais. Vis dėlto 
štai jos nuomonė apie Vilnių: 

- Esu sužavėta Vilniumi, - pasakė
princesė. - Man čia buvo labai malonu. 
Miestas ir žmonės paliko puikų įspūdį. 
Ilgai jį prisiminsiu ir su didžiausiu 
malonumu atvažiuočiau čionai dar 
kartą. Linkiu ko geriausios kloties 
gyventojams puikaus miesto, kuris 
mane sužavėjo...

Viešnagės metu Karolina apsilankė 
Trakuose. Taikomosios dailės muzie
juje ji klausėsi senovinės muzikos 
koncerto, aplankė Operos teatrą, kur 
šoko jos tėvynainiai. Viešnia buvo 
Arkikatedroje per rytines mišias.

•
"Šalis ta Lietuva vadinas" - tokiu 

devizu vilniečiams pristatė savo 
parodą Kauno kolekcionieriai. Ji 
atidaryta Dailės parodų rūmuose. Čia 
gausu nuotraukų, atspindinčių Lietu
vos respublikos gyvenimą 1918 - 1940 
metais.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
ir Čikagos jaunimas

Jurgis Janušaitis

Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo šventės minėjimai vis dar iki šiol 
tebevyksta laisvąjame pasaulyje gy
venančių lietuvių telkiniuose. Tai 
mūsų tautos prisikėlimo, nepriklauso
mam gyvenimui, brangi diena. Šiais 
metais Vasario šešioliktąją nuostabiu 
iškilmingumu paminėjo savoje žemėje 
kovojanti lietuvių tauta.

Šį kartą pasižvalgykime kaip nepri
klausomybės šventės minėjimas praėjo 
Čikagoje, vadinamoje "lietuvių sosti
ne"

Pagrindinį minėjimą, kaip įprasta, 
suruošė Amerikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyrius. Neatsiliko ir Lietu
vių Bendruomenė, minėjimus suruo
šus! Ciceroje, Lemonte, Marquette 
Parke, Brighton Parke. Minėjimą 
suruošė ir Jaunimo centras, bei kitos 
ideologinės organizacijos. Taigi, mi
nėjimų nestokota. Ar gerai, kad 
viename mieste jų vyko tiek daug? - 
gal kam kils abejonė? Praktika rodo, 
kad čia nieko blogo. Visuose minėji
muose susirenka pakankamai žmonių. 
Lietuvių Bendruomenės minėjimai 
susilaukė dėmesio ir paramos, suren
kama nemažai aukų ir LB Lietuvos 
laisvinimo uždaviniams remti. Tuo, 
žinoma, nelabai, esą, patenkinta 
ALT A, nes dalis pinigėlio nubyra ir į 
LB kepurę. Visa tai vyksta laisvo 
apsisprendimo principu ir niekam 
nedera pykti už tai.

Minėti minėjimai vyksta daugiau 
tradicine, įprasta tvarka. Nepasižymi 
naujumu, o tai daugiau tinka saviš
kiams*, nesudominant nei didžiosios 
amerikiečių spaudos, nei televizijos 
stočių.

Šiais metais į minėjimų grandį 
įsijungė Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Čikagos skyriaus jaunimas. Jis parodė 
išradingumo, sugebėjimų, ir savo 
minėjimo turiniu sudomino Čikagos 
didžiąją spaudą ir televiziją.

Minėjimas vyko vasario 16 dieną 
Čikagos miesto centre, didžiojoje 
Daley Plaza, kur yrą Picasso statula. 
Budėjimas, kaip jaunimas vadina 
minėjimą, prasidėjo anksti - 6 vai. 
ryto ir tęsėsi iki vakaro vėlumos - 8 
vai. Taigi programa tęsėsi net 14 
valandų be pertraukos.

Ruošdamas šį minėjimą, jaunimas 
pagamino 50 baltų, aukštokų kryžių. 
Juos nugabeno į aikštę, išstatė, 
perrišo juodais kaspinais. Prie kryžių 
pritvirtino tautines vėliavėles. Kry
žiai ženklino 50 metų nuo Molotovo- 
Ribentropo nelemtos sutarties, kurios 
pasekmėje Lietuva neteko nepriklau
somybės. Jaunosios lietuvaitės, nežiū
rint šalto oro, dėvėjo tautinius 
drabužius. Programos eigoje kalbas 
pasakė Čikagos miesto savivaldybės 

Kur gyvena' lietuviai, ten kiekviena proga, pasauliui primena sovietų 
vykdomus žiaurumus, okupaciją.

atstovas, parodęs burmistro prielan
kumą lietuviams ir Lietuvai sie
kiant nepriklausomybės.

Dr. Robertas Vitas, jaunosios 
kartos mokslo vyras, išryškino Ma
skvos ir Berlyno sandėrius, Molotovo- 
Ribbentropo aktus, kurie įteisino 
Maskvai Lietuvos okupaciją. Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovė Rita Dapkutė 
perdavė Lygos ir Sąjūdžio sveikini
mus, ir aptarė dabar vykstančią 
laisvės kovą Lietuvoje. Iš juostos 
protarpiais pasigirsdavo išsami infor
macija apie Lietuvoje vykstančius 
įvykius. Aikštėje žmonės stebėjo 
lietuvių jaunimo suorganizuotą budė
jimą, klausėsi kalbų, pranešimų. 
Didžiųjų laikraščių reporteriai kal
bėjosi su jaunimu, stebėjo nuotaikas, 
televizijos stotys filmavo. Po to 
spaudoje ir televizijoje pasirodė plati 
informacija apie pačią demonstraciją 
ir lietuvių siekius padėti kovojančiai 
tautai, o taip pat plačiai aprašė ir apie 
Lietuvoje vykstančius įvykius.

Jaunimas sudegino bolševikinę - 
sovietinę vėliavą, ir prie Picasso 
paminklo su specialiomis apeigomis, 
giedant Lietuvos himną iškėlė Lietu
vos vėliavą. Po to minia nuėjo prie 
paminklinės liepsnos aikštėje, pa
dėjo vainiką žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, pagerbė tylos minute. Aidėjo 
"Lietuva Brangi", o po to skambėjo 
gražios lietuvių liaudies dainos, 
skandavo įvairius, laisvės Lietuvai 
reikalaujančius šūkius nukreiptus 
prieš okupantus. Aikštėje mugėjo 
gausūs plakatai su prasmingais, lietu
vių tautos kovą už laisvę išsakančiais 
šūkiais.

Didelis įspūdis buvo vakare, sute
mus, kada buvo uždegtos žvakutės 
prie kryžių, o dalyviai vaikščiojo su 
degančiomis žvakutėmis rankose, tuo 
liudydami lietuvių tautos budėjimą dėl 
savo tautos laisvės, ir savo tautos 
laisvės kovotojų atminimo.

Šiame išskirtinio pobūdžio minėji
me dalyvavo JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas dr. Antanas Razma, 
Marijonų provinciolas kunigas V. 
Rimšelis, svečias kunigas R. Repšys, 
Marguette Parko lietuvių parapijos 
klebonas kunigas J. Kuzinskas, Lie
tuvių Fondo valdybos pirmininkė M. 
Reinienė, dr. P. V. Kisielius, Putnamo 
seselės, latvių, estų, vengrų atstovai 
su savo vėliavomis.

į šį minėjimą atvyko ir ilgesnį laiką 
su demonstruojančiaisiais pabuvo Lie
tuvos generalinis konsulas Čikagoje - 
Vaclovas Kleiza ir inž. Valdas 
Adamkus. Su dėkingumu tenka pami
nėti Čikagos lietuvių jaunimą, minėji
mą ruošusius: R. K. Likanderytes, R. 
Dapkutę, A. Spurgytę, Kazlauskus, R.

Kemežaitę, A. Kubiliūtę, R. Mi
liauskaitę ir kitus, taip energingai 
dirbusius, ruošusius plakatus, vadova
vusius minėjimui. Tokio jaunimo mums 
visur reikia!

Kaip spauda rašo, tik mūsų vyres
niųjų buvo mažoka, neparodė jauni
mui dėmesio ir paramos. O tai gaila, 
kad mes tik "politikuojame" o kai 
reikia - mūsų, vyresniųjų - nebėra.

VĖL Y K OS—D ŽI AUGSMO 
IR PRISIKĖLIMO 

ŠVENTE

Velykų šventės gal vienos iš 
svarbiausių švenčių visame krikščio
niškame pasaulyje, kadangi jose mes 
minime mūsų Išganytojo prisikėlimą. 
Tai gana svarbu krikščioniui, kadangi 
jo nusmukimas ir Dieviškosios malonės 
praradimas (prisiminkime Adomą ir 
Ievą) šiuo Kristaus veiksmu tapo 
atitaisytas. Ir nebe reikalo mūsų 
teologai tvirtina, kad Kristus tik tam 
ir buvo į šią žemelę Dievo atsiųstas. 
Todėl Velykų šventėse nekurie tikin
tieji dar ir šiandien bažnyčiose 
verkdami šaukia: "O mirtie, kur yra 
tavo geluonis? O karste Tu laimėjai 
prisikėlimą!.."

Suprasti velykinio kiaušinio reikš
mę, - nepamirškime, kad jis amžiais 
buvo atgimimo, vaisingumo, pradžios 
ir prisikėlimo simbolis. Todėl visai 
nenuostabu, kad mūsų tėvynėje Vely
kų šventę mes visuomet švenčiame su 
saulės grįžimu, gamtos atbudimu - 
pradžioje pavasario, dienai ir nakčiai 
susilyginus, po pirmosios mėnulio 
pilnaties - apie kovo mėnesio pabaigą, 
sekmadienį. Kai po žiemos miego - 
gamta bunda, kai medžiai pradeda 
sprogdinti pumpurus, miško trake ir 
pašlaitėje pirmoji žibuoklė savo pra
žydusia galvele aplink pasižvalgo, kai 
tik gimęs ėriukas su kitais gyvulėliais 
saulutėje, šilumą sveikinti pradėjęs, 
imdavo šokinėti. Ir iki šiol vis dar su 
nuostaba prisimename, kokį begalinį 
džiaugsmą mūsų sieloms tėvynėje šios 
šventės atnešdavo!

Ten taip pat pagrindiniu Velykų 
švenčių ženklu būdavo velykinis 
kiaušinis. Net mūsų pagonys protėviai 
jame įžiūrėdavę gyvybės prisikėlimą ir 
savose pavasario šventėse jį vartoda
vę. O graikai ir romėnai kiaušinius 
įnirusiems į karstą dėdavo, ant kapo 
pintines su kiaušiniais palikdavo. 
Maoriai dar iki šiol kartais mirusiam į 
rankas kiaušinį įspraudžia.
Pamenu, man betarnaujant Kauno ir

LAIŠKAS IŠ BELGIJOS

Kovo mėnesio pirmąją dieną atsidū
riau viename iš gražiausių Belgijos 
miestų - Antverpene. Tuoj pat 
paskambinau Žentai Tenisonaitei - 
Hellemans. Po valandėlės jau sėdėjau 
vaišingos tautietės namuose. Jauki 
aplinka, kambario sienas puošia pačios 
Zentos, jos sūnaus ir net vaikaičių 
tapyti, paveikslai. Žentą tapo akvare
les ir aliejiniais dažais.

Pasidalinę pirmaisiais įspūdžiais, 
pasistiprinę kvepiančios kavos puode
liu (kokia nuostabiai skani kava 
Belgijoje ir Olandijoje!), pradedame 
pokalbį apie mūsų išeivijos dalią. 
Tenisonaitė ištekėjusi už flamų kilmės 
belgo - labai malonaus, inteligentiško 
ir humorą mėgstančio žmogaus. Geor
ges Hellemans netgi pramokęs šiek 
tiek lietuviškai. Kaip malonu buvo iš 
jo lūpų išgirsti lietuviškai: "Labą 
dieną, ponia Davis". Tikrai nesitikė
jau taip būti sutikta.

Po dienos, kitos, be lankydamos* 
parodas, muziejus, katedras ir Ruben
so namus, vis dalinomės mintimis apie

Baigiant demonstracijas, tik LB 
pirmininkas dr. A. Razma ir Ateiti
ninkų Federacijos vadas J. Polikaitis 
dėkingai prisiminė mūsų jaunimo 
pastangas, ir J. Polikaitis baigė savo 
žodį jautria malda.

Spaudos, žinutėse teko skaityti, kad 
šioms demonstracijoms pritarė mūsų 
veiksniai. Argi galėtų kas nepritarti?

Vilniaus miestų policijoje, kartais 
būdavau pakviečiamas, palaidojus žy
mesnį žydelį, pietums, kurie visuomet 
būdavo pradedami, kaip prisikėlimo 
ženklu - kiaušiniu. Reikia manyti, kad 
tai greičiausiai ir pas juos, kaip pas 
daugelį kitų iš pagonystės laikų 
išlikęs o krikščionybėje prigijęs pa
protys. Ir kaip rimtai į tai žiūri 
popiežius Jonas - Paulius V, kuris net 
jam maldą yra paskyręs ir juo Velykų 
šventes pataria pradėti, susėdus 
aplink stalą, jį mušant, taip melstis: 
"Valgau šitą kiaušinį iš dėkingumo 
Tau, Dieve Tėve, minėdamas prisikė
limą tavo sūnaus, - mūsų Išganytojo ir 
Atpirkėjo Jėzaus Kristaus. Amen."

Krikščionybė net ir legendą turi 
apie tradicinį kiaušinių marginimą. 
Legenda sako, kad kiaušinių pirklys 
Simonas iš Cyrene, Kristui į Kalvariją 
kryžių padėjęs nešti, po nukryžiavimo 
parėjęs namo, rado visus savo 
kiaušinius spalvotai nudažytus! Nuo 
to kiaušinių dažymas ir marginimas 
pradžią gavęs.

Pasakojimu apie Velykines apeigas, 
papročius ir tradicijas šį kartą daug 
rašymu nevarginsiu, tik norėčiau 
priminti, kad šiais metais šias šventes 
mes švenčiame daug džiaugsmingiau, 
kaip daugelį parėjusių šventėme, 
kadangi girdime ir ten toli likusioje 
mūsų tėvynėje artimieji džiaugiasi 
gamtos atbudimu, Išganytojas vėl 
pamažu, dar iš lėto, bet jau vėl grįžta 
į savo namus - savo bažnyčias, o 
pavasarinis vėjas vėl švelniai vis 
aukščiau ir aukščiau plaiksto mūsų 
Trispalvę...

Mano mielas, broli, sese! Šiandien, 
savo širdyse jausdami šį prisikėlimą, 
ar mes neturėtume rimčiau apsigalvo
ti? Juk mūsų ir mūsų tautos pavasaris 
- prisikėlimas ir jo džiaugsmai daug, 
daug nuo mūsų pačių priklausys!..

J. Krupavičius

literatūrą ir meną. Pasirodė, kad 
meninius gabumus Žentą paveldėjo iš 
savo tėvų. Motina gerai tapė ąlieji- 
niais dažais, o tėvas rašė, išeivijoje 
padarė keletą vertimų. Žentą yra 
išleidusi tris eilėraščių rinkinius: 
"Pavasaris ir aš" 1973 metais, 
"Šviesios iliuzijos" 1975 metais ir 
"Vieniši vėjo vaikai" 1979 metais. 
Šiuo metu yra parengusi spaudai 
ketvirtą rinkinį "Aš sapnuoju saulę ir 
sniegą". Pati autorė prisipažįsta, kad 
jos eilėraščiai yra miniatiūriniai 
piešiniai, impresionistinės vinjetės, 
kuriose šviesios ir šaltos spalvos veda 
dialogą su tamsiomis ir šiltomis. 
Zentos eilėraščiai yra labai skambūs ir 
muzikė Ona Metrikienė jau yra 
parašiusi melodiją vienam jos eilėraš
čiui.

Apie šią gabią poetę, dailininkę, 
prozos kūrėją ir vertėją iš niderlandų į 
lietuvių ir vice versa kalbas, dar daug 
būtų galima parašyti. Tikiu, tokia 
proga atsiras netolimoje ateityje.

Isolda Poželaitė - Davis
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MASKVOS SANTŪRUMAS

Kremliaus laikysena rusų dominijų 
atžvilgiu yra radikaliai pasikeitus. Tai 
matome ne vien Rytų Europoje, bet ir 
okupuotoje Lietuvoje. Tačiau tas 
santūrumas turi ir savo ribas, kurios 
keičiasi kartu su bendra Rytų Europos 
ir pačios Sovietų Sąjungos padėtimi.

Vengrų komunistinė valdžia leido 
formuotis nebūtinai marksistinėms 
opozicinėms partijoms ir iki Šiol 
nesulaukė nei rusų tankų invazijos, 
nei grąsinimų, nors per laisvus 
rinkimus, jeigu tokie būtų leisti, 
komunistų partija galėtų lengvai 
prarasti valdžią, o Sovietų Sąjunga 
vieną svarbų satelitą. Vietoje to, 
vienas politinio biuro narių prisipaži
no, kad jis nematąs pavojaus Rusijos 
saugumui, jeigu Vengrija pereitų į 
kapitalistinę Vakarų Europos sistemą.

Dabartinės Lenkijos valdžia, grei
čiausiai su Maskvos pritarimu, sėdo 
prie derybų stalo pasitarimams su 
laisvųjų unijų vadu dėl oficialiai 
pripažintos unijos veiklos. Tuo pačiu 
tai reikštų opozicijos atsiradimą, kad 
ir ne partijų bet unijų formoje. Nuo 
tokio fakto, būtų jau nebetoli ir iki 
nekomunistinių partijų atsiradimo bei 
raikalavimo demokratiškų rinkimų. 
Kas laimėtų tokiuose rinkimuose - 
daugiau kaip aišku.

Maskva kol kas nesiėmė represijų ir 
prieš tautinius frontus Latvijoje, 
Estijoje, o taip pat Sąjūdį Lietuvoje. 
Net Lietuvos Laisvės Lygos veiklai 
nėra per daug trukdoma, nors ji viešai 
reikalauja nepriklausomybės atstaty
mo.

Nėra abejonės, kad Kremliaus 
tolerancija pasiekė visai nelauktą 
laipsnį. Tačiau lieka neaišku, kokiu 
atveju ji duotų įsakymą kariuomenei 
ir KGB, reiškinių, visai nesiderinan
čių sų ligšioline Kremliaus ideologine 
ir imperialistine politika, numalšini
mui.

Prieš bandant atsakyti į šį klausimą, 
turime prisiminti, kad dabartinis 
Kremliaus santūrumas nėra nuoširdus 
noras sudemokratinti Rytų Europą. 
Rusija neišgali toliau gelbėti pašliju
sios savo satelitų ekonominės padė
ties, pati tuo pačiu metu pergyvenda
ma gilią ekonominę ir politinę krizę. 
Jeigu, pavyzdžiui, Maskva įsakytų 
Budapeštu! laikytis marksistinės lini
jos, vengrų valdžia atsakytų: "gerai, 
bet jūs mokėkite mūsų skolas užsie
niui ir aprūpinkite mūsų kraštą 
prekėmis, kadangi marksistinė sistema 
mūsų problemų iki šiol neišsprendė ir 
neišspręs. Ką galėtų vengrams atsa

LAIŠKAS JONUI
Negaliu tikėti, Jonai, kad jau 

niekada neatidarysiu Tau savo durų ir 
nesusėsime vėl diskutuoti, planuoti, o 
paskui ir vykdyti. Nenoriu tikėti, kad 
šį vakarą, o gal rytoj - poryt jau 
nebegalėsiu paklausti Tavo nuomonės, 
pasidaryti savo išvadas ir po to 
pasielgti išmintingiau, kaip kad ne 
kartą yra buvę. O gal bandyčiau 
įtikinti Tave savo "neklaidingumu". Ir 
visada draugiškai - nesusibarėme, nes 
Tu to neprileidai per visą mūsų 
draugystės laiką, kuris tęsėsi ar ne 
tris dešimtis metų?

Kodėl, kodėl taip trumpai... Kai 
atsisveikinai su į Lietuvą grįžtančiais 
sportininkais, Tavo akyse buvo ašaros. 
Keista, sakėme, Jono akyse? O gal Tu 
nujautei, kad tai paskutinis kartas, 
kad ir Tu norėtumei grįžti, bet... širdis 
neatlaikys.

Atidavei, Jonai, ne tiktai tą, kas 
priklauso. Atidavei su kaupu savo 
tautai, savo bendruomenei, ir tą darei 
neprašydamas pripažinimo ar garbės. 
Nesiskverbei į pirmininkų, vadų ir 
vadovų eiles, žinojai, kad galima viską 

kyti Gorbačiovas? Tokia pati padėtis 
ir Lenkijoje ir kituose satelituose. 
Maskva priversta toleruoti socialisti
nių kolonijų grįžimą prie kapitalizmo, 
kad vakariečiai, teiktų pagalbą sate
litams. Kartu rusams svarbu nepra
rasti savo dominijų, kurias Stalinas 
įsigijo jėga, suktumu ir Vakarų 
naivumo pagalba.

Todėl, reikia manyti, kad Maskva 
palaipsniui gal ir sutiktų su Rytų 
Europos demokratizacija, panašia į 
Suomijos ar Austrijos, su sąlyga, kad 
satelitai visiškai neatsiskirtų nuo 
Rusijos įtakos arba bent nevirstų 
Maskvos priešais.

Kuo arčiau tikrosios Rusijos terito
rijos yra dabartinė Maskvos kolonija, 
tuo sunkiau jai bus nutraukti ryšius su 
Rusija. Šiuo atžvilgiu Vengrija yra 
privilegijuotoje padėtyje. Ji, greičiau- 
sai, ir bus pirmoji, kuri apleis sovietų 
imperiją.

Prieš Pabaltijo atsiskyrimą Krem
lius priešinsis, kol tik pajėgs. Jeigu 
aplinkybės priverstų ją, kaip kad buvo 
po pirmojo pasaulinio karo, pasitrauk
ti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, rusai 
pabandytų užtikrinti Pabaltijo šalių 
neutralumą visiems laikams.

Mūsų nepriklausomybės atstatymui, 
padėtį komplikuoja ir Vakarų valstybių 
pataikavimas Maskvai. Dabar, kada 
spauda pradeda minėti Rytų Europos 
ateities klausimą, visi autoriai, tartum 
būtų susitarę, nutyli pabaltiečių 
laisvės problemą, nežiūrint, kad 
didžiausias pasipriešinimas prieš so
vietus, buvo ir yra ne kur kitur, bet 
būtent Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Vakarų politikų elgesys nesiskiria nuo 
spaudos atsiliepimų. Maskva tai stebi 
ir supranta, kad dėl Pabaltijo jai 
niekas nežada daryti sunkumų.

Mes, kurie gyvename įvairiuose 
Vakarų kraštuose, privalome „ daryti 
viską, kad nutraukti šią sutartinę tylą 
apie mūsų ateitį. Kelias aiškus: per 
svetimų spaudą ir politikus, naudojan
tis gerai apgalvota diplomatija.

Šiuo momentu Rusija greičiausiai 
vartotų jėgą, jei bet kuris satelitinis 
kraštas, tuo labiau Pabaltijo valsty
bės, mėgintų visiškai atsiskirti nuo 
rusų imperijos. Išimtį, turbūt, suda
rytų tik Vengrija, Jugoslavija, Rumu
nija ir Bulgarija. Bet silpnėjant 
Sovietų Sąjungai, ši panorama galėtų 
pasikeisti. Maskvos tolerancija tauti
nėms kitų, jos žinioje esančių, 
valstybių aspiracijoms priklausys nuo 
imperijos nusilpimo laipsnio.

D r. J. Kunca

pasiekti, jei bus nesvarbu kas gaus 
garbę už tą pasiekimą.

"Aušros" berniukų gimnazijoje mu
du nesusitikome, prasilenkėme metais 
ar dvejais, o paskui Tu išėjai į VI - 
tąją Šančių gimnaziją, kurią ir baigei. 
Universitetan nuėjai tik Melbourne, 
po, berods, 33 metų, ir baigei jį su 
humanitarinių mokslų bakalauro di
plomu.

Karui pasibaigus, buvai Vokietijoje 
ir lietuvių stovyklose, iš karto 
įsijungei į choro ir tautinių šokių 
organizavimą, o vėliau tą darei 
persikėlęs į Angliją, kur susidūrei ir su 

bendruomenės darbu. Australijos lietu- 
viams ir Australijai pasisekė, kai 1951 
metais Tu su šeima nutarei persikelti 
čia iš Anglijos. įkūrei savo statybos 
bendrovę ir įsigijai nepaprastai gerą 
vardą. Tavimi pasitikėjo žymūs Mel
bourne architektai, žinodami Tavo 
darbo kokybę ir užtikrintą atlikimą. 
Tai buvo charakteringa visuose Tavo 
darbuose - žinojome, kad padarysi, ir 
padarysi gerai.

Atsimenu šešiasdešimt trečiuosius.

Suorganizavai ir įsteigei "Neringos" 
slidininkų klubą. Mt. Buller išaugo 
klubo pastatas ir tai buvo turbūt 
vienintelė organizacija, kuriai Tu 
pirmininkavai ilgus metus, o dirbai 
įvairiose pareigose iki šiandien. Ne, 
vakar... Bet argi galime Tavo "Nerin
gą“ pavadinti "organizacija"? Buvo
me didelė šeima, būrys draugų ir Tu 
daugiausiai pergyvendavai, kai mūsų 
tarpe, kaip ir kiekvienoje šeimoje, 
kartais iškildavo nesklandumai.

1970 metais pastatei Melbourne 
Lietuvių namų jubiliejinę salę, už 
savo darbą ir laiką nepaimdamas jokio 
atlyginimo. Davėm, tiesa, Tau garbės
nario vardą.

Kai 1973 metais susitikome Vilniu
je, Tau ten lankantis pirmą kartą po 
karo, turėjome progą matyti lietuviš
ką filmą " Herkus Mantas". Paskutiny
sis prūsų sukilėlis tuo metu simboliza
vo ir lietuvių tautos kovą prieš 
okupantą. Matėme ir supratome tada 
abudu, kad mūsų tautos dvasia nėra 
užslopinta. Pajutome, daugiau negu 
bet kada anksčiau, kad mūsų pareiga 
yra prisidėti visomis jėgomis ir visa 
išmintimi, kad toji dvasia vėl galėtų 
išreikšti laisvų lietuvių valią laisvoje 
Lietuvoje. Nesugebėsiu, Jonai, prisi
minti viską ką Tu nuveikei. Girdėjome 
Tave reguliariai komentuojantį radijo 
valandėlėse įvykius, klausėmės Tavo 
tiesioginių telefoninių pasikalbėjimų 

■pranešimų iš Vilniaus, kai jis pereitais 
metais pasipuošė trispalvėmis. Buvai 
žurnalistas, paskaitininkas, matėme 
Tavo iš Lietuvos atvežtas vaizdajuos
tes. Ir "Talkos" direktoriumi buvai ir 
turėjai laiko ir noro dirbti senelių 
"Sodybos" organizavime. Redagavai 
"Europos Lietuvį", o vėliau ir "Mūsų 
Pastogę", padarydamas didelį teigia
mą įnašą abiems laikraščiams.

Trejus metus dirbai VI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso organiza
ciniame komitete. Geležine ranka 
sutvarkei finansus taip, kaip dar nei 
vienas Jaunimo kongresas neturėjo jų

SYDNEJUJE
V. PUT VI O— PUT VI NSKI O 

MI NĖJ1 MAS

Kovo mėnesio 12 dieną, Sydnejaus 
Lietuvių klube įvyko Lietuvos Šaulių 
Sąjungos įkūrėjo V. Pūtvio - Putvins
kio 60 - jų mirties metinių minėjimas. 
Minėjimą pradėjo šaulių kuopos pirmi
ninkas Stasys Pačėsa. Lietuvos šaulių 
Sąjungos įkūrėjas V. Pūtvis - Putvins
kis, žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
šauliai, kariai bei partizanai pagerbti 
minutės susikaupimu. Invokaciją skai
tė prelatas Petras Butkus. Gerai 
paruoštą, įdomią paskaitą skaitė 
poetas Almis Juozas Jūragis. Eilėraštį 

sutvarkytų, tuo užtikrindamas ne tik 
finansinį kongreso pasisekimą, bet ir 
pradžią sekančiam kongresui, o ir 
veiklos užtikrinimą Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungai. Kongreso 
veikloje matėme Tave ne tik finansus 
tvarkant, bet ir spaudoje, informaci
joje. Matėme Tave ir pačiame 
kongrese Sydnejuje, Canberroje, Ade
laidėje. Atsimenu Tave Roseworthy 
stovykloje kiekvieną dieną sėdintį 
prie rašomosios mašinėlės "Trakų 
Trimito" redakcijoje ar vėliau, name
lyje, kuriame buvome apgyvendinti, 
iki vėlaus vakaro tvarkantį dokumen
tus, sąskaitas. Atsimenu ir ne vieną 
vakarą ten praleistą prie virtuvės 
stalo su vyno stiklu ir virimo būrelio 
paliktais skanėstais. Atsimenu, kaip 
"tardei" kartu besivaišinantį kunigą 
Antaną Saulaitį... Nuostabūs vaka
rai... sukėlę tiek daug, minčių, idėjų...

Praėjo tik metai ir vėl mes buvome 
Adelaidėje. į sporto salę, sutikti 
ovacijomis, iš Lietuvos atvežę tri
spalvę, įžygiavo Lietuvos sportinin
kai. Kokiu džiaugsmu ir išdidumu 
plakė Tavo širdis. Niekam nesakei ir 
nedaugelis tai žinojo, kad tai, vis 
dėlto, esmėje buvo Tavo nuopelnas. 
Tavo pastangos ir savarankiški spren
dimai nugalėjo biurokratizmą, stag
naciją abiejose pusėse, kai kurių 
neryžtingumą. Sakome: "pralaužė 
ledus". Tu, Jonai, susprogdinai už
tvankas.

Vos praėjo Adelaidės Lietuvių 
Dienos ir jau matėme Tave įsijungusį į 
sekančių Lietuvių Dienų Melbourne 
organizavimą. Turėjome susitikti. Jo
nai, planuoti sekančius žingsnius tą 
dieną, kad Tave palaidojom. Ach, taip 
arti, atrodė, toji Tavo numylėta laisva 
Lietuva - dar gal mūsų gyvenimo 
saulei bešviečiant. Bet jau ne Tavo...

Nebegalime Tavęs susigrąžinti. Tu
rime suglausti eiles, perimti Tavo 
darbo ir įsipareigojimų krūvį. Palikai 
mums didelį turtą - savo pavyzdį. 
Pavyzdį kaip reikia dirbti, būti kukliu 
ir kaip būti žmogumi, kuris jautėsi 
lygiu su ministru pirmininku ir su klubo 
virtuvėje indus plaunančia tautiete.

Visada prisiminsiu, Jonai, kaip 
skaitėme Rasų kapuose dr. J. Basana
vičiaus antkapyje įrašytus jo žodžius. 
Žinau, kad Tu jais tikėjai: 

"Kada mes jau in dulkes pavirsim, 
jei lietuviška kalba bus tvirta 

pastojusi.
jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia 

atsikvošės,
- tašyk mums ir kapuose bus 

lengviau, smagiau ilsėtis."
JONAS MAŠANAUSKAS. Gimė 

1926 metais Lietuvoje, ten liko širdimi 
ir dvasia. Mirė 1989 metais kovo 7-tą 
Australijoje. Palaidojome su Sąjūdžio 
ženkliuku ant karsto. Palydėjome 
Tautos Himnu.

G. Žemkalnis

paskaitė A. Savickienė. Kvartetas iš 
A. Savickienės, J. Muščinskienės, P. 
Andriukaičio ir VI. Račkausko, prita
riant gitara, padainavo dvi gražias 
dainas. Loteriją sėkmingai pravedė A. 
Kramilius, o laiminguosius bilietus 
ištraukė D. Simanauskienė. Minėjimas 
praėjo gana gražiai, tik jaunimas 
kažkodėl nedalyvavo, nors tose pa
čiose patalpose jų buvo nemažas 
būrys.

S. P.
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- Nežinai Kontrimiene, kam 
turi už viską dėkavoti, nežinai.

GMILĖUU»DAINAVIMA5
I5TPAUM !S KASOMOS KNYGOS

Pabaiga.

Didžiausią bėdą turė
jom su duona. Kepė 
apskrity, o atvežti reikė
jo | miestelį už dvidešim
ties kilometrų su arkliais. 
Vežiojo Zūbė, Juoduoju 
vadinamas, gal atmeni? 
Anas buvo mums dar 
tolimas giminaitis. Buvo 
tokia medinė būda su 
durelėmis, žiemą įkelda
vo į roges, vasarą - į 
ratus. Toj būdoj liuob 
tilps Šimtas ketvirtainiš- 
kų kepalėlių. Šimtas ke
palėlių visam miesteliui, 
o tos duonos juodybė, 
sūrybė, šlapybė! - kaip 
sūdytas muilas, bet ir 
tokios negalėjai nusipirk
ti. Atsistosim į eilę prie 
krautuvės nuo keturių 
ryto, dar tamsa baisiau
sia, speigas ar lietus, ir 
stovėsim lig pavakarės, 
lig kitos ketvirtos valan
dos. Nei darbo dirbti, nei 
be duonos palikti. Taip ir 
vargom ne vienus metus, paskui jau 
pradėjo su mašina vežioti, ir eilės 
pasibaigė, jau ir baltos kartkartėm 
liuob parodys, o prieš didžiausias 
tarybines šventes kelis kartus esam ir 
pyrago gavę. O dar paskui jau buvo 
kiek nori ir kokios nori. Ir dabar taip 
yra. Tiktai kitieji visai išvelnėjo: kad 
nei kombikormo, nei prastų miltų 
žmogus nusipirkti negali, tai ėmė 
duona kiaules šerti. Aš kartais 
pagalvoju: jėzau, jėzau, kad žinotų 
tos kankinės - kiaulelės, kur pirmai
siais metais karvių nagus ir pusnagas 
griaužė, kuo dabar žmonių kiaulės yra 
šeriamos! Kokius turtus valdžia turi 
valdyti, kaip neveizėti tiems turtams 
galo, kad leidžia tokias pūstynes?

Tais pirmaisiais metais vieną kartą 
per metus Gedrimas - pakyšt! - ir 
beeinąs į trobą. Neatsimenu ką 
dirbau, sustojau vidury aslos: ką dabar 
man sakys? Tik burbtelėjo - "labas", 
sėdosi neprašomas prie stalo, kažkokį 
popierių iš kišenės ištraukė, veizi 
pasidėjęs, lūpas krutina, daugiau 
nieko nesako. Stoviu ir aš, tyliu, tik 
jaučia širdis, kad čia ne prieš dorą.

- Nešvelniai, Kontrimiene, pirmi
ninką sutinki, nešvelniai...

Aš ir neišturėjau:
- Kad dar plaukai neataugo, kur iš 

galvos išrovei!..
- Ataugs, ataugs!.. Plaukas - augąs 

daiktas, kur dings neaugęs? Aną tiktai 
svarbu tankiai laistyti, - tas pats, kas 
daržą!.. - ir juokiasi dar.

Jau duoda suprasti, kad samagono 
statyčiau. 0 aš stoviu ir galvoju: šūdą 
aš tau duosiu, sėdėk nors lig vakaro, 
nieko tu iš manęs negausi! O tas 
paveizėjo į mane, vėl antakius 
suraukė, vartalioja rankose tą popie
rių, vartalioja, padėbt! - į mane, 
padėbt! - į popierių... Mes tų visokių 
popierių kaip ugnies bijojom: užrašys 
pavardę, - ir nežinosi žmogus, ar 
džiovintis jau duoną kelionei, ar dar 
ne... įsikišo Gedrimas tą popierių į 
kišenę, pradėjo barškinti su pirštais į 
stalą, galvą linguoti:
"MŪ3U. Pastogė" , Nr.il. 1989.3.20 pusL4’a-

Brangiausias brolėli!

Romualdas Granauskas 
("Literatūra ir Menas")

- 0 iš kur aš galiu žinoti?
- Atsimeni, kaip agitaciją per 

susirinkimą varei? Prieš kolek
tyvizaciją, prieš tarybų val
džią?

- Nevariau aš nė kokios 
agitacijos! Aš prieš Mikalajų

sakiau!..
- 0 Mikalajus - kas? Kolūkio 

pirmininkas! Valdžia! Kaip ir 
aš! O kas prieš mūsų brangią 
tarybinę valdžią! - ir dėjo su 
kumšte į stalą.

Aš persigandau. Už agitaciją 
- prieš! - visi žinojom, kas 
būna. Ar velnias mane tempė 
tuomet už liežuvio? Reikėjo 
tylėti kaip pelei po šluota, už 
žemę žemesnei reikėjo būti!.. 
Ar aš pakeičiau ką su savo 
liežuviu? Kaip rinko Mikalajų - 
taip ir išrinko. Kad nebūtų 
pasigėręs, - būtų ir dabar 
pirmininku beesąs. O mane už 
tokį dalyką kurią dieną į 
saugumą pasišaukti, - ir taip 
pamokys, kaip savo vietą žinot, 
kad aš kruvinomis ašaromis 
verksiu, tiktai kažin ar ką 
beatverksiu. Agitatorė atsira
do! Lupata moteriškė ar tu 
prieš tokią valdžią paagituosi?.. 
Kad aš ir nieko neagitavau, -

parašys popierių, kad agitavau, - ir 
sudiev!..

O Gedrimas veizi į mane perbalusią, 
antrą pusę lūpų suviepė: ‘

- Nu, tad žinai ar nežinai, kam į 
ranką turi bučiuoti, kad dar Lietuvoj 
prieš mane tebestovi?..

- Iš kur aš galiu žinoti, pirmininkė- 
li?..

O anas su kairės rankos pirštu 
baksnoja į dešiniosios delną:

- Ta rankelė tave išgelbėjo! Ta!
0 aš vis tiek nieko nesuprantu:
- 0 kaip ana galėjo išgelbėti? Pati 

mačiau, kaip tas su akiniais mane į 
raudoną knygelę užsirašė.

- A vo!.. - nutaisė Gedrimas rimtą 
veidą, įsiveizėjo tolyn pro langą, bet 
nuo stalo nesikelia ir iš trobos neina. 
Nubėgau į kūtę, išsitraukiau iš karvės 
užėdžio samagono butelką, atiakinau 
ir padėjau ant stalo...
...Per tą rašymą jau praminė mane 
Julija Žemaite. Aną dieną, per miego 
valandą, sėdžiu, akinius užsikabinusi, 
sąsiuvinį ant palangės pasidėjusi, - 
prieina seselė:

- Ką tu čia, Kontrimienėl, vis rašai 
ir rašai? Skundus kokius rašai?

- Kokius, - sakau, - skundus? 
Laišką broliui rašau.

- Parodyk! - sako.
- Ne, sakau, - nerodysiu! čia ne 

kalėjimas, ir aš savo laiškų kitiems 
nerodysiu!

- 0 iš kur mes žinom, kad čia 
laiškas? Gal čia skundai kokie ant 
ligoninės? Mes tave gydom, o tu ant 
mūsų - skundus pili?!

- Tikrai, - sakau, - ne skundai! 
Neturiu aš dėl ko skųstis! Valgyt 
gaunu, adatų gaunu, lova balta...

- Nu žiūrėk! - sako. - Jeigu čia 
kokie skundai, sulig diena iš ligoninės 
išlėksi!

Išėjo iš palatos galvą kraipydama.
Dabar, kai išėjo, vėl galiu toliau 

savo gyvenimą pasakoti.
...Parlakinau iš kūtės tą samagono 
butelką, pastačiau ant stalo, pati 
galvoju, ką čia taip greitai užkandos 

padėjus. Lygu pralinksmėjo, tyli, 
nieko nesako, veizi per langą į 
Rapalienės kūtę ir barškina, barškina 
su pirštais į stalą. Vieną šimtgramę 
išgėrė, nusipurtė, liepia ir man gerti. 
Išgėriau ir aš gurkšnelį, vėl anajam 
atgal pripyliau. Matau, kad jau 
šiltesnis paliko, bet į Rapalienės kūtę 
tebeveizi.

- Juodi debesys, juodi debesys... - 
Sako. - Dideliai juodi debesys...

- Kur tie juodi debesys?
- Ant tavo galvos juodi debesys!..

Ar supranti, ką sakau?
- Suprasti suprantu, tik nežinau už 

ką?
- Už tą patį Kontrimiene, už tą 

patį... Papuolė! ant karandašo! Iš 
Urkauskienės nemalonės neišsipirksi... 
Ir neišsimelsi.. Ar supranti, ką sakau?

Linguoju galvą: suprantu, suprantu! 
Nepaliko ta bjaurybė manęs ramybėj, 
neužmiršo, ką sakiau pabažnyčy apie 
Staliną. Neužmiršo - ir ką - per 
susirinkimą.

- Ne, - sako Gedrimas, - tu 
neperdaug tesupranti.

- O ką aš daugiau beturiu suprasti?
- Įpilk.
įpyliau.
Išgėrė, vėl veizėjo, veizėjo į 

Rapalienės kūtę, atsisukęs ir sako:
- Darbas!.. Darbas, Kontrimiene!..
- Koks tas darbas? Ką aš turiu 

dirbti? Kiek kartų buvau pavaryta, 
tiek lr ėjau!

- Ar nesupranti, Kontrimiene, kad 
tiktai darbu tegali atpirkti kaltę?

- Kokią tą kaltę? Kame ta mano 
kaltė yra?

Vėl nusisuko į langą, vėl pradėjo 
barškinti. Su pirštais į stalą:

Ana, matai, dar savo kaltės

Nuotraukoje iš kairės: Irena Dambrauskienė, Julius Dambrauskas, Helmutas 
Bakaitis, Onutė Maksvytienė, Danutė Binkienė.

HELMUT AS BAKAITIS
Neseniai Sydnejaus "Atžalos" te

atro aktorių grupei teko proga 
pamatyti David Williamsono pjesę 
"Top Silk". Šis scenos veikalas puikiai 
parašytas, įdomus veiksmo dinamišku
mu, dominąs advokatų bei politikų 
gyvenimo intrigomis, šeimyninėmis 
situacijomis. Biznieriaus rolę šiame 
spektaklyje vaidina lietuvis aktorius 
Helmutas Bakaitis.

Spektakliui pasibaigus, teko su juo 
susitikti ir pasidalinti įspūdžiais. Tai 
lieknas vyras, vidutinio ūgio, malonios 
išvaizdos, gerai kalbantis lietuviškai.

1965 metais Helmutas baigė NIDA 
dramos mokyklą, po ko dirbo aktoriu
mi Melbourne teatre, kur vaidino 
spektakliuose "The Investigation", 
"Moby Dick", "Death of a Salesman", 
"Three Sisters", "The Crucible", 
"King Lear" ir daugelyje kitų. Vėliau 
Helmutui teko dirbti "Old Tote" 
teatre režisieriaus asistentu. Adelai
dėje įkūrė Jaunimo Teatrą, kurio 
trupėje dirbo net 100 žmonių. Ten pat 
buvo Meno Festivalio Jaunimo Teatro 
programos direktorium.

1976 - 1978 metais Helmutas 

nežino!.. įpilk.
įpyliau.
- Va! - pasakė. - Prieš tarybų 

valdžią, kam varei agitaciją, dabar 
darbu gausi savo kaltę atpirkti! Nuo 
ateinančio pirmadienio eisi karvių 
melžti!

- Ne! - pradėjau šaukti. - Gyvą 
mane pjauk - ne!.. Aš iš proto išeisiu 
nuo to baubimo! Jau ir dabar nervų 
ligonis esu!..

Gedrimas pradėjo rodyti su pirštu į 
langą:

- Pasiklausyk! Kame tu girdi kokį 
baubimą?.. Tykiai, dailiai būna sau 
gyvulėliai...

- Dėlto, kad dabar į pabalinus 
paraišiotos, jau sylos nebeturi!.. O ir 
ką ten melžti reikia? Nė viena seniai 
nė lašo nebeduoda!

- Duos! Kur dings nedavusios? 
Išleisim į žalesą - ir duos!

- Ne!.. - vėl pardėjau šaukti. - 
Ne!.. Varykit į lauko darbus, varykit į 
sandėlį, prie daržų, prie ko norit, o 
prie gyvulių ne! Aš neturiu tokios 
širdies! Man ašaros byra veizintis į 
anų kančias!

Gedrimas vėl išsitraukė iš kišenės 
savo popierių, kažką paskaitė, įsikišo 
atgal.

- Gerai!.. - pagrasino. - Kad melžti 
nenori - galėsi melžti baltas meškas!

Susipylė viską, išgėrė ir stiklinėlę 
pastatė ant palangės.

- Tad, - kaip? - paklausė. - Ką man 
pasakyti Urkauskienei? Ar kad - 
karves, ar kad - meškas?..

Užsidengiau rankomis akis, užsi
kniaubiau ant stalo kūkčiodama.
- Kad man pirmadienį būtumei 

Rapalienės kūtėj!..

Bakaitis toliau gilino savo studijas 
Newcastle - Upon - Tyne universite
te, Anglijoje. Grįžus į Australiją, buvo 
vienu iš St. Martins Jaunimo Meno 
Centro Melbourne įkūrėjų - režisie
rių. Helmutui teko dirbti ir vertėjo 
darbą, jis yra išvertęs keletą kūrinių 
scenai į anglų kalbą. Dirba režisieriu
mi ir vaidina įvairiuose veikaluose 
televizijoje ir kine - "The Stork", 
"Homicide", "Division Four", "Mat
lock" ir kituose. ABC vaidina "Romeo 
and Juliet", 1987 - 1988 metais - 
"The Department", "Home and 
Away".

Taip pat yra pats parašęs keletą 
scenos veikalų, kaip "Shadows of 
Blood", "Carlotta and Maximilian", 
muzikinę dramą "The Lady of Sir 
Orfeo" ir kitus.

Kaip matome, Helmutas Bakutis 
neeilinių gabumų ir talento žmogus, 
gyvenantis produktyvų ir įvairų 
gyvenimą. Jis ir aktorius, ir režisie
rius, ir rašytojas - dramaturgas. 
Suradus atliekamo laiko, mielai padėtų 
ir lietuvių teatrams.
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ISTORIJOS UŽDAVINIAI

Mūsų tauta išgyveno daug tamsių, 
sunkių laikotarpių. Šiandien "persi
tvarkymo" prieglobstyje, Lietuvos 
istorikai pradeda atstatyti tiesos 
kriterijus, ruošiasi perredaguoti, oku
panto reikalavimu, iškraipytus istori
jos tekstus, užpildyti "baltas dėmes".

Atgimstančios tautos sąmonei plė
tojantis, lietuviai visame pasaulyje 
pajuto tautinį vientisumą, jungiasi 
prie kamieno.

Mes, Australijos lietuviai, šiame 
Pietų Kryžiaus kontinente išgyvenę 
keturias dešimtis metų, sukūrę pla
čiašakės veikios bendruomenę, turime 
daug ką papasakoti mūsų tėvynai
niams, daug ką įtraukti į istorijos 
lapus.

Mūsų tarpe yra daug žilų, garbingų 
galvų, stebėjusių istorinius įvykius 
Lietuvoje ir išeivijoje. Kai kurie turi 
asmeniškų išgyvenimų ir prisiminimų 
susijusių su nepriklausomybės kovo
mis, su laisvosios Lietuvos kultūriniu, 
ekonominiu klestėjimu, su antrojo 
pasaulinio karo pergyvenimais. Ne 
vienas turi asmeninius prisiminimus iš 
siaubingo birželio trėmimų laikotar
pio, kai kurie gal dar turi ir 
dokumentinių paliudijimų, asmeniškų 
užrašų, dienoraščių ir kt.

Viduriniosios kartos žmonėms, su- 
brendusiems lageriuose, nestinga pri
siminimų iš Vokietijos lagerių gyveni
mo, kur ne vienas baigė gimnaziją ir 
pradėjo aukštąjį mokslą. Visi gyvai 
prisimename įsikūrimo metus Austra
lijoje.

Ypatingomis progomis, net po 
daugelio metų, svarbūs gyvenimo 
momentai staiga vėl iškyla visų 
dėmesin. Štai, per Adelaidės Sporto 
žaidynes buvo pagerbti Pirmosios 
Lietuvos Tautinės Olimpiados sporto 
veteranai. Bet ar ilgai mes prisfrninsi-
me jų sportinius nuopelnus?

Kiek apie juos ir kitus įžymius mūsų 
Australijos tautiečius žinos ateities 
kartos? Kas įvertins mūsų įsikūrimo 
Australijoje laikotarpį? Kas atžymės 
ir įvertins visą tą naujakurių triūsą 
svetimame krašte.

O kiek daug pastangų, sąmojaus ir 
energijos buvo įdėta statant namus 
sau, bendruomenei, atkuriant lietu
viškas organizacijas - skautus, ateiti
ninkus, chorus, tautinių" šokių grupes, 
sporto klubus.

Visos šios žinios apie mūsų siekius, 
rūpesčius, nuveiktus darbus tai ne
įkainuojamos vertės turtas tautos 
istorijai.

Laikas susirūpinti šių žinių telkimu 
į bendrą tautos istorijos lobyną. Mūsų 
istorinis įnašas turi turėti vietą 
Australijos ir Lietuvos istorijos pusla
piuose.

Išskyrus du metraščius, kurie gana 
vaizdžiai iliustruoja mūsų oganizaci- 
nę veiklą, ir keletą trumpų aprašymų 
angių kalba, mes neturime jokio 
svaresnio istorinio leidinio, kuris 
bylotų ateities kartoms apie mus. 
Gaila, bet gal ne vėlu šią spragą 
užpildyti.

JAV ir Kanados lietuvių bendruo
menės yra pradėjusios istorijos kaupi
mo darbą. Čikagoje veikia mokslinis 
archyvas "Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centras". Šio centro tikslas 
yra surinkti ir išsaugoti lietuvių 
kultūrinius turtus, leisti mokslines 
studijas lietuviškomis temomis.

Algis Taškūnas ne vieną kartą 
kalbėjo apie tokios apimties centro 
sukūrimą. Australijoje savo užsimoji
mą, gal tik kuklesnėje formoje, jis 
įgyvendino Tasmanijoje. Lietuviškų 
Studijų Sambūris buvo įsteigtas prie 
Tasmanijos universiteto, ir yra gražiai 
užsirekomendavęs ne tik Tasmanijos 
mokslininkų tarpe, kurių dalis jam 

priklauso, bet ir plačiau. Šios draugi
jos per metus skaitytos paskaitos yra 
atspausdinamos leidinyje " Lithua
nians Papers". Štai ką reiškia vieno 
asmens iniciatyva ir kultūrinis sąmo
ningumas.

Bendruomenininkė, Latrobe Valley 
seniūnė Veronika Koženiauskienė.

Per Australijos Lietuvių Bendruo
menės atstovų suvažiavimą, kuris 
įvyko Melbourne, Australijos lietuvių 
bendruomenės dokumentacijos kaupi
mo darbas buvo pavestas Lietuvių 
Informacijos Biurui Adelaidėje, kuris 
veikia po Krašto valdybos sparnu. 
A LB Krašto Tarybos sesija Adelaidė
je, pereitų metų pabaigoje, patvirtino 
šį LIB pradėtą darbą, apibrėžiant 
archyvo bei archyvaro rolę ALB 
Statute. Šio archyvo vedėjas Viktoras 
Baltutis ALB Tarybai pranešė, kad 
dokumentų rinkimo darbas jau pradė
tas. Kai kurios organizacijos subruzdo 
rinkti savo bylas bei dokumentus. 
Būtų gerai, kad prie šių dokumentinių 
veiklos parodymų būtų prijungtos 
nuotraukos, plakatai, programos ir 
kita medžiaga, kuri gyvai pailiustruo
tų organizacijų veiklą bei pagrindi
nius jų vadovus, veikėjus. Gyvename 
elektronikos amžiuje, kodėl neįjungti 
magnetofonines kasetes ar video 
juostas? Pagalvokime, ar nemalonu 
mums būtų atkurti paskutinių 40 
metų svarbiausius mūsų bendruome
nės įvykius. Mūsų fotografai mėgėjai, 
be abejonės, turi labai daug nuotrau
kų, siekiančių dar pirmąsias dienas 
Australijoje. Kodėl nepadovanoti savo 
rinkinius Informacijos Biurui? Apylin
kių valdybos turėtų dabar susirūpinti 
svarbių įvykių įamžinimu, užrašant 
juos video juostose.

Grįžtant prie gyvojo žodžio istori
nių faktų rinkimo, man labai peršasi 
mintis, kad laikas į visa tai mums daug 
rimčiau pažiūrėti. Vienas dalykas yra 
paraginti žmones užrašyti savo prisi
minimus, ir visai kitas - tai įvykdyti.

Iki šiol neturime Australijos veikė
jų, menininkų užrašų apie savo 
kūrybingiausius metus. Nejaugi lietu
viai tokie kuklūs? Gal trūksta tiktai 
paskatinimo? Tas paskatinimas tai 
žodinės istorijos rinkėjų darbas. 
Kalbu apie grupę žmonių, kurie pilnai 
užsiimtų žodinės istorijos rinkimu.

Aš manau, kad atėjo laikas įsteigti 
po tokią grupę kiekvienoje didesnėje 
lietuvių kolonijoje. Geriausiai jas 
būtų pavesti Krašto valdybos Kultū
ros Tarybos koordinacijai. Kadangi 
žodinės istorijos rinkimo projektas 
privalėtų prisilaikyti tam tikrų gairių, 
istoriografinių nuostatų, veikti pagal 
paruoštą planą, tokiam projektui būtų 
svarbu turėti vadovą. Prieš pradedant, 
šios srities darbuotojams gal būtų 
tikslinga suruošti bent savaitgalinį 
seminarą. Iškeldama šias mintis, 
norėčiau kviesti visus į diskusiją šiuo 
klausimu ir išgirsti kitų nuomones apie 
tokio projekto svarbą mūsų bendruo
menei. Dana Baltutienė. . ......

A. SVARINSKAS 
ADE L AI DĖJE

Kunigas Alfonsas Svarinskas at
skrido iš Pertho į Adelaidę vasario 28 
dieną. Čia atvyko ne poilsiui po ilgų 
metų tremties ir kančių, bet atiduoti 
misijonieriaus darbą Dievui ir Tėvynei 
Lietuvai. Būdamas kunigo J. Petraičio 
MIC svečiu, prisitaikė prie pateiktos 
darbotvarkės piano, kuri buvo suskirs
tyta ne dienom, bet valandom. Jis savo 
darbą atliko su dideliu atsidavimu, 
kaip retas kunigas ir nepaprastas 
patriotas. Kiekviena pasakyta kalba 
jautėsi giliu įsitikinimu ir iš širdies. 
Atrodė, kad sakomi žodžiai pasiektų 
ir akmens širdį, jeigu akmuo ją turėtų.

Kovo 9 dieną, ketvirtadienį Lietu
vių namuose svečio sutikimą ir 
priėmimą, kartu ir atsisveikinimą, 
suruošė ALB Apylinkės valdyba, 
talkinant pensininkams ir ramovė- 
nams, kurių prisirinko apie pusantro 
šimto. Pirmininkas J. Stačiūnas jau
triais žodžiais pasveikino gerbiamą 
svečią, visų lietuvių vardu atsiprašė, 
kad mes per mažai padėjome jam 
kenčiant koncentracijos lageriuose. 
Jis kalbėjo: " Kada mes čia kurdamiesi 
ieškojome geriau apmokamo darbo ar 
didesnio pelno - Jūs visą savo 
gyvenimą pašventėt kovai už lietuvio 
laisvę. Kada mes kaupėme žemiškus 
turtus - Jūs sunkių darbų lageryje 
saugojote iš juodos duonos padarytą 
rožančių. Kada mes čia vaikėmės 
madas ir papuošalus - Jūsų brangiau
sias turtas tremtyje buvo medinis 
kryželis. Jūs parodėte Lietuvai ir 
pasauliui, kad tiktai tyros širdies 
kančioje statomi amžinai tikri pa
minklai ir Dievui ir Tėvynei". Pensi
ninkų vardu sveikino M. Pareigis, 
ramovėnų vardu - V. Vosylius ir 
svečias iš Lietuvos A. Sirvydis.

Kunigo A. Svarinsko kuklumas jau 
pirmuose kalbos žodžiuose: "Ne aš 
vienas esu kovotoju, tokių kaip aš yra 
3 milijonai". Savo kalboje mažiausiai 
palietė asmeniškus išgyvenimus ir 
kančias laike 21 metų tremties, bet jo 
balsas virpėjo kalbant apie lietuvius ir 
Lietuvą. Vaizdžiai pasakojo įvykius 
nuo pat pirmųjų okupacijos dienų iki 
dabartinių, kas buvo tautos išgyventa, 
kokios liko išgyvenimo pasekmės ir 
kokios ateities perspektyvos. Turi 
puikią politinę orientaciją kas vyksta 
rytuose ir gerą politinį "receptą" 
vakarams. Apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje kalbėjo su viltimi, kad 
nežiūrint visų okupacijos žiaurumų, 
nepaprasta valstybingumo ideologija 
ir supratimas, kad jau sugriauti 
svetimi stabai, bet Tautos atstatymas 
reikalauja milžiniško darbo ir pasi
šventimo, prie kurio privalome prisi
dėti visi, kur begyventume. Jis 
nepasmerkė nei vieno brolio lietuvio, 
jeigu jis tik laikė save tikru Tautos 
sūnumi. Adelaidiškiai buvo sužavėti 
šiuo Dvasios Milžinu.

Malonu buvo spaudoje skaityti, kad 
Melbourne ir Perthe kunigui A. 
Svarinskui buvo sudarytos sąlygos 
susitikti su katalikų ir anglikonų 
vyskupais ir kunigais, su parlamenta
rais ir valdžios atstovais, su australų 
spaudos korespondentais ir žurnalis
tais. Perthe kunigas buvo priimtas 
Parlamento rūmuose, dalyvaujant mi
nistrams ar jų atstovams.

Atsisveikindamas su adelaidiškiais 
gerbiamas svečias linkėjo visiems 
išlikti pavyzdingais lietuviais, dažnai 
lankyti savo Tėvų žemę, dovanų 
nuvežti gero turinio lietuviškų knygų, 
kurių Lietuvoje didelis trūkumas. 
Kelios valandos paraleistos su kunigu 
Alfonsu Svarinsku lietuvių širdyse 
pasiliks neišdildomu prisiminimu.

Elena Dainienė

t TRUMPAI
| IŠ VISUR
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Tibeto sostinėje Lhasoje dvi dienas 
trukusios riaušės prieš Kinijos oku- 

$ pantus, kiniečių policijos ir kariuo- 
§ menės buvo numalšintos žiauriomis 
§ priemonėmis. Apie 60 žmonių nušau
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ta, daug sužeista. Tibete įvestas karo 
stovis ir išvežti visi užsieniečiai 
turistai. Tremtyje gyvenąs Tibeto 
dvasinis vadas Dalai Lama kreipėsi į 
pasaulio vadovaujančius asmenis, pra
šydamas užtarimo kiniečių perse
kiojamiems Tibeto gyventojams.

*
Naujas sovietų prekinis laivas 

"Sevmorflot” varomas branduoline 
energija, buvo sovietų uostų darbi
ninkų ir miestų savivaldybių, baimi
nantis radiacijos, neįsileidžiamas į 
Ramiojo vandenyno uostus. Darbinin
kai Magadane, Nachodkoje ir Vostoč- 
ny uostuose atsisakė laivą iškrauti, gi 
Vladivostoko pareigūnai laivo į uostą 
neįsileido.

*
Afganistane vyksta aršios kovos 

tarp komunistinės vyriausybės karinių 
pajėgų ir musulmonų sukilėlių dėl 
svarbaus Jalalabado miesto. Abi 
kovojančios pusės turi didelių nuosto
lių. Manoma, kad šio miesto užėmimo 
sėkmės atveju, sukilėliai Jalalabadą 
paskelbs laikina sostine.

*
Vanuatu valstybės aukščiausias 

teismas paskyrė 6 metų kalėjimo 
bausmę nuverstam prezidentui Ati 
Sokomanu. Kiti opozicijos vadai taip' 
pat gavo sunkias bausmes. A. Soko
manu bandė atleisti ministrą pirminin
ką Valterį Lini. Tarptautinės juristų 
komisijos nuomone, teismo sprendimas 
buvo padiktuotas politinių sumetimų, 
be kaltės įrodymų.

♦
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių 

komisijos pasitarimuose Ženevoje So
vietų Sąjunga davė pažadą priimti 
Tarptautinio Teismo sprendimus, 
ginčuose interpretuojant sovietų pa
sirašytas penkias sutartis žmogaus 
teisėms ginti. Tarp šių sutarčių yra 
1948 metų susitarimas, draudžiąs 
genocidą, bei 1984 metų sutartis, 
draudžianti kankinimus. Tačiau So
vietų Sąjunga vis dar nepasirašo 
tarptautinio protokolo, suteikiančio 
jos piliečiams teisę kreiptis į tarptau
tinius organus dėl žmogaus teisių 
pažeidimų.

*
Amerikiečiai ištrėmė pulkininką 

leitenantą Jury Paktusovą, sovietų 
karinį atstovą Vašingtone. Jo išvary
mas iš šalies įvykdytas dėl jo bandymų 
įsigyti slaptus dokumentus turinčius 
žiniast kaip saugomos JAV valdiškų 
kompiuterių sistemų paslaptys.

*
Čekoslovakijoje kalėti nubausti du 

disidentai, apkaltinti peticijų organi
zavimu. Peticijos reikalvo paleisti 
kalinamus disidentus bei duoti paaiš
kinimus dėl vieno čekų disidento 
mirties kalėjime.

* r
Oficiali amerikiečių psichiatrų de

legacija, kuri lankėsi Sovietų Sąjun
goje, nusiskundė, kad sovietų parei
gūnai darė trukdymus, kai buvo 
norima pasikalbėti su psichiatrinių 
ligoninių pacientais. Sovietų oficia
lieji organai pasikvietė šią delegaciją 
įrodymui, kad sovietų kalinami politi
niai kaliniai nebėra laikomi psichiatri
nėse institucijose. Pasak amerikiečių 
gydytojų, vizitai, dėl pareigūnų 
laikysenos ligoninėse, buvę varginan
tys ir sunkūs.

*
Musų -Pastogė'1 -Nr.ll• 198&.3.-20- pusl:5 - -
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SPORTAS
PASAULIO LIETUVIU SPORTO

2 AI D Y NfiS

Pirmąsias Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes organizavo ir pravedė Šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo Sąjunga 1978 metais Kanados 
mieste Toronte. Antrąsias - 1983 
metais Čikagoje. Į šias abejas 
žaidynes Australijos lietuvių sporto 
klubai pasiuntė savo geriausius spor
tininkus ir jų vadovus. Australijos 
sportininkai, žaidynėms pasibaigus, 
aplankė kai kuriuos Šiaurės Amerikoje 
veikiančius sporto klubus ir turėjo 
progos užmegzti draugiškus ryšius, 
kartu išmėginti savo sportines jėgas 
draugiškose varžybose. Antrųjų žai
dynių metu Čikagoje, Australijos 
sporto vadovai, turėdami anuometinės 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos ir ALFAS sutikimą, 
sporto atstovų suvažiavime paprašė 
leisti III - sias Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes suruošti Australijoje. 
Kam teko jose dalyvauti, visi išsivežė 
gražiausius prisiminimus. Nepaprastai 
gerai ir gražiai pravesti žaidynių 
atidarymo ir uždarymo paradai, kurių 
metu žiūrovai džiaugsmingai, su 
pagarba ir meile, karštais plojimais 
pasitiko ir išlydėjo žygiuojančius 
jaunuosius lietuvius sportininkus iš 
Lietuvos, Amerikos, Kanados ir iš 
visų Australijos sporto klubų.

Žaidynių metu, Australijos lietu
viai, ypatingai sportininkams iš Lietu
vos ir užjūrių, nepagailėjo plojimų už 
kiekvieną laimėjimą, džiaugėsi jų 
sėkme iš visos širdies.

Trečiosios Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės suruoštos Adelaidėje, tapo 
vienomis iš reikšmingiausių įvykių 
Australijos lietuvių sportiniame gy
venime. Sportuojančio jaunimo už
megzti ryšiai su Lietuvos sportinin
kais, tikėkime, bus tvirti ir dar 
daugiau sutvirtės per sekančias žai
dynes, kurios numatytos suruošti 
Lietuvoje.

Tam, kad žaidynes suruošti ir 
pravesti, buvo įdėta daug pasišventi
mo ir kruopštaus, sunkaus darbo. 
Tiems, kas ruošė jas ir pravedė visa 
tai kainavo ištisus ketverius metus 
nuovargio nepripažįstančio triūso, šia 
proga, visų žaidynėse dalyvavusių 
vardu, galima perduoti jiems pačią 
nuoširdžiausią padėką ir pagarbą. 
Tarpe jų, pirmiausiai tenka paminėti 
visus tuos tautiečius ir organizacijas, 
kurie teikė žaidynėms finansinę 
paramą, tautiečius, kurie priėmė į 
savo namus ir globojo atvykusius

III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių organizacinis komitetas, varžybų vadovai, 
pareigūnai ir talkininkai susirinkę atsipūsti po žaidynių iešminėje, kuri vyko A. ir 
U. Jucių sodyboje vasario 11 dieną.

"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1989.3,20 pusl.6 ....................................... t

MIRĖ
Kovo 14 dieną, savo bute staiga mirė Antanina Binkevičiūtė - 

Gučiuvienė - solistė, aukštos kultūros dainininkė ir muzikos pedagogė, 
nuolatinė "Mūsų Pastogės" bendradarbė.

Apie velionę bus rašoma sekančiame mūsų laikraščio numeryje.

KLAIDOS IŠTAISYMAS

"Mūsų Pastogės" devinto numerio penktame puslapyje, straipsnyje 
"Vasario 16 minėjimas Adelaidėje" padaryta klaida. Turi būti: 
"Iškilmingas vaišes suruošė J. Šerelienė, talkininkaujant Apylinkės 
valdybos narių ir Moterų sekcijos ponioms.

Elena Dainienė

Jurgis Jonavičius

sportininkus .iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Didžiausia visų padėka pri
klauso žaidynių organizacinio komi
teto nariams, kurių įdėtu darbu ir 
pasišventimu, žaidynės buvo taip 
puikiai ir gražiai pravestos. Žmonės, 
kurie ant savo pečių nešė šią sunkią 
pareigą, buvo - Stasys Urnevičius, 
Antanas Skiparis, Romas Pocius, 
Pranas Andrijaitis, Vincas Ramonai- 
tis, Stasys Visockis ir Edvardas 
Taparauskas.

0 ar yra Australijoje lietuvis, kuris 
dar nežinotų kas yra Jurgis Jonavi
čius? Niekam nekelia abejonių, kad 
tai nepaprastų gabumų, talento, 
mokėjimo vadovauti ir organizuoti 
žmogus, pašventęs visą save bendruo
menės ir sporto veiklai, visada 
pasiaukojantis šiems reikalams tau
tietis, 1964 metais vadovavęs Šiaurės 
Amerikos sportininkų apsilankymui 
Australijoje. Daug kas pamena, kaip 
savo pareigas jis atliko tada ir dabar 
niekam nekilo abejonių, kad III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininku 
gali būti niekas kitas, kaip tik Jurgis 
Jonavičius. Ir dabar, žaidynėms jau 
pasibaigus, o Jurgiui Jonavičiui sporti
nius žaidynių medalius įteikusiam 
nugalėtojams, pats didžiausias meda
lis - visų Australijos lietuvių dėkin
gumas, nuoširdi pagarba iš jų širdžių - 
tenka Jurgiui Jonavičiui. Taip pat 
galime džiaugtis ir didžiuotis, kad jo 
pastangos bei nuopelnai nebuvo pa
miršti, ne kartą paminėti ir Lietuvos 
sporto spaudoje.

V. Augustinavičius

Skaitytojai pasisako
BALI AI

Jau praėjo dar vienos Lietuvių 
Dienos, šį kartą Adelaidėje. Kai kurie 
renginiai buvo geri, kiti silpnoki, kaip 
pav. literatūros vakaras ir meno 
paroda.

Man atvykusiam iš kito miesto buvo 
problemų rasti kai kurias renginių 
vietoves, kadangi nebuvo tiksliai 
aprašyta renginio vieta, per kur įeiti 
ir panašiai. Pavyzdžiui, literatūros 
vakarui, Kontore Street, iš North 
Terrace. Taip pat įėjimas į meno 
parodą ir vaidinimų salę galėjo būti 
smulkiau aprašyta. Juk ne visi buvo 
adelaidiškiai - nežinojom kur mašiną 
palikti, o po to dar reikėjo ieškoti kur 
tas įėjimas, pasirodo, perėjus pirmą 
pastatą, tada tik antrame ir 1.1. Kol 
radau, jau vėluoju, o čia dar eilutė 
prie bilietų, pažįstami kalbina, pra
randi dar laiko, ko galima būtų buvę 
išvengti, jeigu programoje viskas būtų 
buvę tiksliau pažymėta.

įspūdingos pamaldos, žygiavimas į 
miesto Rotušę King William Street 
tarp tautinių trispalvių. Pasigėrėjimą 
keliantis jausmas - pasijunti lyg 
Tėvynėje beesąs.

Naujų Metų baliui mūsų grupei 
bilietus užsakiau iš anksto - po 28 
dolerius vienam, nesitikėjau nieko 
ypatingo (galėjo būti ir po 35), bet 
maniau bus maloniai praleistas vaka
ras, o, pagal L. Gerulaitį, dar tarp 
1.500 tautiečių, tai, maniau, bus 
proga pasilinksminti.

Antrą kartą nusivyliau Adelaidėje 
Naujų Metų sutikimo baliumi ir 
daugiau nerizikuosiu. Paskutinį kartą 
kai dalyvavau, prieš keletą metų, tai 
įvyko didžiulėje daržinėje, pašėlusla- 
me karštyje ir kur viskuo reikėjo 
pačiam pasirūpinti. O, be to, atėję 
radom, kad mūsų vietos užimtos. 
Davė kitą stalą. Varė, kadangi tas 
priklausė jiems, bet mes nebesikraus- 
tėm, jau buvome piktoki - balius liko 
praleistas nemaloniai.

Šį kartą tikėjausi įprastinio paruo
šimo - apvalūs stalai, vieta šokiams, 
visiems prieinama salė su oro vėsini
mu, maloniu patarnavimu, alum ir 
vynu ant stalo, nors po dvi bonkas 
stalui ir 12 valandą nakties - bonka 
šampano.

Tik įėjus pasirodė, kad taip nebus. 
Per kamšatį ir spūstį nebuvo įmanoma 
pasiekti pailgąjį stalą, neįmanoma 
užimti savo vietos, kadangi kėdė prie 
kėdės, stalai sustatyti vienas prie 
kito, be jokio tarpelio. Užkandžiai 
prie stalo prasti, aptarnavimas ne ką 
geresnis. Ir nežinia ar tai dėl blogos 
organizacijos, ar dėl "caterers" 
nerūpestingumo, ar tai dėl spūsties. 
Žmonės už stalų be pertraukos turi 
atsitoti ir vėl atsisėsti ir vėl stotis, 
kadangi kitiems reikia užimti savo 
vietas ar kitam nueiti gėrimų atsineš

ti, o tų taip pat stovi visi ilgokose 
eilėse. Tiems, kurie pasišokti sumanė, 
pasirodo, kad šokių aikštelė nelygio
mis grindimis ir nevienos šokėjos batų 
kulneliams teko nukentėti, ir t. t.

Žmonėms kantrybės pritrūko, pra
dėjo išeidinėti. Padavėjos padavė 
"jovalą" maisto kokio ir DP stovyklo
se nebuvome gavę. Kai pašokęs grįžau 
prie stalo, tai ir pradėto valgyti 
patiekalo jau neberadau. Vos pradėtą 
valgyti kažkas nunešė. Gal taip ir 
geriau, - pagalvojau.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas mėgino kalbėti prieš 12 
valandą, bet jam nepavyko, susidėjo 
gražiai parašytą kalbą į kišenę, kažką 
bambėdamas. Žinoma, tuo laiku 
daugelis jaunimo buvo jau gerokai 
girti, nes alų nešėsi pirkę ąsočiais ir 
po to, kaip pakirsti ąžuolai, virto ant 
žemės. Baisu ir liūdna. Ypatingai 
turint svečių iš Lietuvos, JAV ir 
Kanados.

Iš viso - balius nebuvo balius, o 
baisus, netinkamai organizuotas subu
vimas, kurį norisi kuo greičiau 
pamiršti, ir kuo greičiau tuo geriau. 
Du kartus nusivylęs, trečią kartą 
nedalyvausiu.

Ateičiai norėčiau patarti: 1. Salė 
tokiam renginiui reikalinga su geru 
oro vėsinimu ir apvaliais stalais. 2. 
Prie stalų aptarnavimas turėtų būti 
malonus ir tvarkingas, idant nereikėtų 
patiems vakaro dalyviams apsitarnau
ti, kilnojantis iš savo vietų. 3. Dviejų 
- trijų patiekalų vakarienė, su 
pasirinkimu iš dviejų patiekalų būtina 
ir žuvies būtina. Po to - saldus stalas 
su kava ir arbata, kaip įprasta. 4. 
Vynas, alus, vaisvandeniai į stalą 
patiekiami padavėjų arba įsipila patys 
dalyviai. 5. Ketvirtis valandos prieš 
vidurnaktį, kas nors pakalbėtų pen
kias ar aštuonias minutes, kadangi 12 
valandą giedamas Himnas, o jau po to 
visi sveikinasi, juda aplink. 6. Šampa
nas į stalą paduodamas prieš 12 
valandą, kadangi 12 valandą keliamas 
tostas už Lietuvą. 7. Gera muzika ir 
šokiai tęsiasi iki pirmos ar antros 
valandos ryto, šokių aikštelė šokėjams 
taip pat turėtų būti patogiai prieina
ma. 9. Bilietai tokiam baliui galėtų 
kainuoti iki 35 dolerių vienam, 
kadangi tautiečiai dėl tų kelių dolerių 
vis tiek nebankrutuos, o kam tiek 
perdaug, tas ir 28 nemokės.

Jeigu tokie reikalavimai kam kelia 
abejones, tai galime drąsiai sakyti, 
kad mes Melbourne panašius balius 
esame ruošę ir visi buvo patenkinti, 
ypatingai naudojantis Exhibition sale 
ir Camberwell Centre. Reikia tikėtis, 
kad 1990 metais Lietuvių Dienų 
Melbourne pabaiga bus tokia, kad ilgai 
prisiminsime ir džiaugsimės.

Alg. Žilinskas
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Buvusiam "Mūsų Pastogės" redaktoriui ir bendradarbiui

JONUI MAŠANAUSKUI

mirus, sūnų Jonų "Mūsų Pastogės" bendradarbį skausmo valandoje 
užjaučiame ir kartu liūdime. '

"Mūsų Pastogės" redakcija

A. A.
ALGIRDUI GRIGAIČIUI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, 
korporacijos vaidilutei Julijai Grigaitienei, jos dukteriai Daliai 
Ramanauskienei ir jos šeimai, giminėms, artimiesiems ir kartu liūdime.

korp! ROMUVA

"Talkos" valdybos nariui ir mūsų mielam bendradarbiui
- A. A.

JONUI MAŠANAUSKUI

mirus, giliai užjaučiame jo šeimos narius ir kartu liūdime.

Sydnejaus "Talkos" skyrius

Mielam ir mylimam

JONUI MAŠANAUSKUI
mirus, žmoną Birutę, dukrą Danutę su šeima, sūnų Jonuką ir visus 
gimines labai nuoširdžiai užjaučiame.

Liekame liūdesy drauge su Jumis.

Jadvyga, Alfas, Vida ir krikšto dukra Ginta
Viliūnai

A. A.
JONUI MAŠANAUSKUI

"Talkos" valdybos nariui staiga ir netikėtai mirus, reiškiame gilią 
užuojautą jo žmonai Birutei Mašanauskienei, sūnui Jonui Mašanauskui, 
dukrelei Danutei Sanders ir šeimai, seseriai Marijai Sąženienei ir 

-šeimai, broliams Liudui ir. Kaziui Lietuvoje, giminėms,-draugams, 
pažįstamiems ir kartu liūdime.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas "Talka"

JONUI MAŠANAUSKUI

mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

ALFAS valdyba

Praradę bendradarbį

JONĄ MAŠANAUSKĄ

liūdime kartu su šeima, seseria ir broliais, prisimindami Vinco 
Kudirkos žodžius:

Jeigu žūtų nuo priešo ar likimo rankos
Vienas tų kuris ugdo Jūsų dvasią ir garbę, 
Rimkite - tegul drąsa neapleidžia jūsų širdžių 
Ir ką darė tas pasišventęs vyras
Tegul kits kartoja.

XVI Australijos Lietuvių Dienų Melbourne 
Organizacinis komitetas

J REMKIME
I AUSTRALIJOS LIETUVIŲ I

! FONDĄ I
I x I, nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, j 
I mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas . 
J AUSTRALIJOJE

| Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, j 
| stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- | 
| tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: | 

I AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
1 44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051

j Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
| P. O. Box 11, North Melbourne, Vic 3051
1 Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba 1

M. ir R. Sąženiai

Mūsų mylimam Broliui

Liudas ir Kazys Mašanauskai, Lietuvoje

VI ETOJE 
pagerbdami

VI ETOJE 
pagerbdami

MAŠ AN AUSK UI
staiga ir netikėtai mirus, mūsų seserį Mariją ir Jono šeimą liūdesio 
valandoje užjaučiame ir drauge liūdime.

VI ETOJE 
pagerbdami

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JEHOVOS KOJOS ALYVŲ KALNE Begeisdama Jehovos kaimų.

JONUI MAŠANAUSKUI
mirus, žmonai Birutei, dukrai Danutei, sūnui Jonui ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Vida ir Algis Kabailai

20 dolerių aukojame Mūsų Pastogei .

Valentina ir Balys Barkai

20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Irena ir Algis Milašai

20 dolerių aukojame Mūsų Pastogei".

Iš šitų dviejų karalysčių (dar pirm 
Jehovos garbės pasirodymo jose ir 
padarymo iš jų visos žmonijos 
palaiminimo vagomis) išeidavo visa 
"pasaulio šviesybė", visais tamsybės 
laikais; argi ne jie yra Senojo ir 
Naujojo Testamentų arba senosios ir 
naujosios sandoros atstovais? Argi ne 
jie atitinka dviem Viešpaties liu
dytojam ir dvejiems alyvmedžiams, 
apie kuriuos parašyta Zakarijo (4:3, 
11,12) ir apie kuriuos aiškiai kalbama 
Apreiškimo 11:4? Taigi anos dvi dali 
kalno simbolizuoja anų dviejų sandū
rų ir liudijimų pasekmes-Dievo Kara
lystės dangiškąją ir žemiškąją 
vaizdomainą.

Čia mes matome, kad dvi pusi alyvų 
kalno vaizduoja dvi dali Dievo 
Karalystės, kurios, Dievo patvar
kymu, skiriasi viena nuo kitos. 
Skirtumas vienok nereiškia, kad toje 
karalystėje viena dalis bus priešinga 
kitai. Padalinimas daromas dėl to, kad 
pasidarytų "Palaiminimų slėnis", į 
kurį galės bėgti visi, kurie norės 
dieviškos pagalbos ir atgaivinimo, 
gyvendami dangiškos ir žemiškos 
karalystės globoje.

Atrodo, kad pranašui Dovidui buvo 
duota proga (Psalmė 84) pamatyti šitą 
didelį "palaiminimų slėnį", arti prie 
Jehovos "kojų", nes jis giedojo 
pirmiausiai apie Evangelijos amžiaus 
šventuosius ir vėliau apie tuos, kurie 
bus palaiminti būsimame amžiuje, 
sakydamas :-
"Kokios melingos tavo buveinės, 
Kariuomenių Jehova!
Ilgėjosi mano siela ir taip pat nyko

Mano širdis ir mano kūnas 
Krykštauja gyvajam Dievui. 
Net ir žvirblis rado namus 
Ir kregždė sau lizdą, 
Kur susidėjo sau vaikučius, 
(Taip ir aš suradau) tavo aukurus, 
Kariuomenių Viešpatie, mano 
Karaliau ir mano Dieve!
Laimingi, kurie gyvena tavo namuose: 
Jie nuolat giria tave!"
"Palaimintas žmogus, kurio stiprybė 
tavyje,
Kurio širdyje tavo keliai, 
Keliaudami per ašarų slėnį. 
Jie daro jį paversmį (šaltinį). 
Taip pat palaiminimais apdengia jį 
ankstyvasis lietus.
Jie eina iš stiprybės į stiprybę, 
Kol išvysta dievų Dievą Sione".

Psalmė 85-ta panašiai kalba apie 
sugrįžimą dieviškos malonės ir 
palaimų Tūkstantmetėje Karalystėje, 
kurios simbolis buvo alyvų kalnas ir 
jojo dvi dali.

Vienos kalno dalies pesitraukimas į 
šiaurę, kitos gi į pietus, turi svarbios 
reikšmės. Šiaurė yra sietyno, 
dangiškojo visatos centro pusėje, kur 
,daleidžiamai randasi dieviškojo 
viešpatavimo sostas.Tuo gal yra 
parodyta Evangelijos bažnyčios "per
keitimas" šiame laike nuo žmoginio į 
dvasinį stovį, padarymas jų "dieviško
sios prigimties dalininkais"; kitos gi
kalno pusės pasitraukimas į pietus 
turbūt reiškia sugrąžinimą į pilną 
žmoginį tobulumą tų senovės vertėjų, 
iš kurių susidarys žemiškieji Dievo 
karalystės atstovai.

Tęsinys,
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 363 Gregory*Terrace, BRISBANE CITY, 4000 QLD. 
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n i o r m a c i j a.
Aukos

Mūsų Pastogei 
"MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
S. Abramavičius N.S.W. $5
K. Bilkus * Vic. $25
Geelongo Apylinkės valdyba 
per kas. A. Obeliūną $50
A. A. Antaninos Gučiuvienės 
palikimas $300

MELBOURNE
ALB Melbourno Apylinkės narių 

visuotinis metinis susirinkimas įvyks 
balandžio 9 d., sekmadienį, 2 vai.30 m. 
p.p. Lietuvių namuose. Bus renkama 
vaidyba.

Melbourno Apylinkės valdyba

Melbourne tautinių šokių grupės 
"Gintarėlis", "Malūnėlis" ir "Ginta
ras" kviečia visą lietuvišką jaunimą 
įsijungti į šias tautinių šokių grupes.

Repeticijos prasidės nuo kovo 18 
dienos, Lietuvių namuose.

"Gintarėliai" - nuo 4 metų iki 10 
metų repetuoja 12-1 vai. po pietų.

"Malūnėlis" - nuo 9 metų iki 16 
metų repetuoja 11.30 vai. - 1 vai. po
pietų.

"Gintaras" - nuo 15 metų iki 
25 repetuoja 1-3 vai. p. p.

D.Mockienė
Tėvų komiteto pirmininkė

SIDNĖJUJE
NAUJI MOKSLO METAI

Daug rūpesčio buvo turėta šiais 
metais organizuojant Sekmadienio 
mokyklą. Tačiau, Onutei Maksvytie-

vių Parapijos mokykla tuoj po Velykų 
pradeda naujuosius mokslo metus.

Maloniai kviečiu mūsų jaunąją 
kartą nuo 5 iki 12 metų amžiaus, o 
taip pat mokytojus ir tėvelius įsijungti 
į šią taip svarbią pareigą.

Tad balandžio 2 dieną, Atvelykio 
sekmadienį vėl kviečiu sugužėti į 
Lidcombe parapijos mokyklos klases, 
su pasiryžimu įsijungti į šį kilnų aukos 
darbą, kad auklėtame ir paruoštame 
mūsų jaunimą ir parapijai, ir bendruo
menei ir ypatingai - Lietuvos ateičiai! 
Telaimina Viešpats!

Prelatas Petras Butkus 
Mokyklos Globėjas

LITERATŪROS IR MUZIKOS 
POPIETĖ

Pranešame, kad balandžio mėn. 30 
dieną Sydnejaus Lietuvių klube įvyks 
literatūros ir muzikos popietė. Pra
džia 2 valandą.
. Programoje sutiko dalyvauti Sydne- 
juje gyvenantieji rašytojai, poetai, 
jauni pianistai, trys daininkų grupės ir 
daug kitų. Įėjimas nemokamas, bet 
bus priimamos aukos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir leidiniui 
'Baltic News" paremti.

Vienintelė Vakarų kraštuose. Va
sario 16 - tosios gimnazija paruošia ir 
išleidžia jaunuolius tolimesniam lietu
vybės išlaikymui ir tęstinumui. "Baltic 
News" - leidinys išsilaikantis tik iš 
aukų, nuolat skelbia pasauliui apie 
skriaudą daromą mūsų tėvynei. Juo 
domisi daug, mūsų siekiams palankių, 
politikų, aukštų Bažnyčios vadovų ir 
daug kitų tautybių talkininkų.

Prašome, savo kalendoriuose atžy
mėti balandžio 30 dieną - literatūros 
ir muzikos popietę. Savo atvykimu 
pagerbsime mūsų rašytojus, instru-

nei sutikus vadovauti, su džiaugsmu 
galiu paskelbti, kad Sydnejaus Lietu-

mentalistus ir daininkes.
Sydnejaus Apylinkės valdyba

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

į Lietuvą ir atgal per Tokijo nuo $2050
į Lietuvą ir atgal per Varšuvą nuo $2135
iš Lietuvos ir atgal per Varšuvą nuo $1900 
Į Europą ir atgal nuo $1550
į Europą ir atgal per Kanadą nuo $1550
Į Los Angeles ir atgal nuo $1300
Į Čikagą ir atgal nuo $1500

Traukiniu po Europą 1 klase, 15 dienų - $400, 21 d. - $555,1 mėnuo - $620.
♦Užsakau vietas viešbučiuose Azijoje, Š. Amerikoje ir Europoje.
♦Parūpinu vizas, kelionių čekius, draudimą ir automašinų nuomą. 
♦Padedu savo klijentams tvarkyti dokumentus iš Lietuvos ir į Lietuvą. 
♦Darbo valandos 10 vai. - 5 vai. vakaro darbo dienomis.

Aig. Žilinskas, Concorde International Travel P/L (IATA, AFTA). 
541 King Street, Melbourne, 3003. TeL 3296833 (prie Liet. namų). 
Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO KG AS B O R 13
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

darbo valandos:Klubo
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais
Trečiadieniais

klubas
5 v. v.

uždarytas
- 10.30 v. v.

Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. -Iv. nakties.
Sekmadieniais 12.30 v. - 10.00 v. v.p.p.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

E> E S I o
Didįjį Penktadienį (24.3.1989) klubas uždarytas.
Antrąją Velykų dieną, pirmadienį, 27.3.1989 klubas ir klubo 
valgykla veiks nuo 1 vai. po pietų.

A

M ETHNIC, 
NATIONAL
AND 
RELIGIOUS 
GROUPS

Would your organisation like to be in
cluded in the 1989 Directory of Ethnic 
Community Organisations in Australia?
For details, ring John Duck, Depart
ment of Immigration, Local Government 
and Ethnic Affairs, Canberra. Telephone

l (062)64 2030.
k AB1-MA/8389 J

Dabar galite sutvarkyti visas kelionės detales per

48 The Boulevarde, Strathfield 2135 
TeL 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 
Fax Nr. (02) 7453237.

Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio - 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro. 

Telefonu atsakome 24 valandas per parą.
Kalbame ir rusiškai.

LIETUVIŠKOJO KULTŪRINIO PALIKIMO 
EKSKURSINĖ KELIONĖ 

23 dienos nuo 4490 dolerių.

Išvykstama 1989 metų birželio 26 dieną.
♦♦♦ Papiginta kelionė lėktuvu.
♦♦♦ Turistų - lankytojų vizos.

♦♦* Iškvietimai.
Skambinkite dėl informacijos.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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