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Mieli Broliai, Sesės!
Šiandien ir per visą velykinį laikotarpį Bažnyčia mus kviečia linksmintis ir 

džiaugtis, nes Kristaus prisikėlime mums yra užtikrintas amžinas gyvenimas.
Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų mūsų gyvenimas, kaip sąžiningai 

rūpintumės savo šeimos ir tautos gerbūviu, kaip gausiai praturtintumėm 
žmonijos civilizaciją ir kultūrą, musų džiaugsmas negalėtų būti pilnas, nei 
iaimė tikra, jei prieš akis stovėtų neišvengiama, mus sunaikinti grasinanti 
mirtis.

Gyvybės instinktas yra toks stiprus, kad normalus žmogus, net sirgdamas 
skausminga, nepagydoma liga, visais budais stengiasi Išlikti gyvas.

Krikščioniškasis tikėjimas skelbia, kad kaip įnertas kviečio gruaas perėjęs 
puvimo procesą, iškyla gyvastingu želmeniu, teikiančiu mums auoną, taip mus 
laikinoji mirtis įveda į amžinos iaimės ir garbės gyvenimą: "Aš esu 
prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane,- nors ir mirtų, bus gyvas." (Jn. 
11,25).

Kristus yra ne tik mūsų išganytojas, bet ir broiis. "Visiems, kurie jį priėmė, 
jis davė gaiią būti Dievo vaikais." (Jn. 1,12). "0 jei esame vaikai, tai ir 
įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo 
kenčiame, su juo busime ir pagerbti." (Rom. 8,16-17).

Tikėjimas, kaa Kristus savo kančia įprasmino mūsų gyvenimo kančias ir 
savo prisikėlimu užtikrino amžiną gyvenimą, velykinį Kristaus triumfą aaro 
sykiu ir mūsų asmeniniu triumfu. Kas gali būti brangesnio, kas gali mumyse 
sužadinti nuoširdesnį džiaugsmą, kaip žinojimas, pagrįstas paties Dievo 
užtikrinimu, kad mes prisikelsime lygiai garbingam ir gražiam gyvenimui, kaip 
Velykų rytą prisikėlė Kristus: " Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas 
turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną." (Jn. 6,54).

Šių metų Velykos mums yra ypatingai džiugios ir viltingos. Mes švenčiame 
ne vien Kristaus istorinį, bei musų būsimąjį asmenį, bet ir Lietuvos 
prisikėlimą.

Ilga ir skausminga buvo musų tautos Didžioji Savaitė. Pusę šimto metu 
Lietuva buvo kankinama fiziniai ir terorizuota moraliniai. Ekonominėm 
blokadom ir provokacijom bandyta užgniaužti tautos ryžtą būti laisva ir 
nepriklausoma valstybe. "Jie, sovietai, liejo kraują norėdami mus išgąsdinti. 
Jie galvojo, kad visi bėgs atgal į Sovietų Sąjungos glėbį. Bet atsitiko 
priešingai". (New York Times, 1991.1.20).

Tikinti į Dievo Apvaizdą ir suprantanti kančios prasmę, lietuvių tauta 
pralietame kraujuje įžvelgė nepriklausomybės krikštą, tankų sutriuškintuose 
kūnuose atpažino uolą, ant kurios yra statoma laisvė, demokratinė Lietuvos 
respublika.

Skaudžias ir gilias dvasines - moralines žaizdas paliko sovietinė okupacija, 
tačiau tauta, pasirinkusi Kristų savo vauovu (1990. VI. 15) ir pasiveaus 
Motinos Marijos globai (1991. X. 8) viitLngai žengia į ateitį, į pilną laisvę, 
dvasini - moralinį prisikėlimą.

Džiugus velykinis Aleliuja, sKeibiąs Kristaus, musų asmeninį tautos prisi
kėlimą, teranda gyvą atgarsį kiekvieno musų širayje. Pasitikėdami Kristaus 
pergale ir jo užtikrinta pagalba, viltingai žvelkime į ateitį, taip dirbdami, lyg 
viskas priklausytų nuo mūsų pastangų, ir taip melsdamiesi lyg viskas 
priklausytų nuo Dievo palaimos.

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų linkiu visiems.
Brooklyn, N.Y.
19S2 n>. Velykos paulius A Baltnkis. O.F.M..
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„ Juozas Almis Jūragis
VELYKŲ ŽAROS
Šviečia Velykų žaros, Kas, o Viešpatie geras,
Dega žvakė šviesi. — Ilgesį tą užgesys?
Buk mums. Viešpatie, geras, / 1
Nes Šviesa Tu esi. Tu ateik, iš mirties prisikėlęs,

Taurink musų širdžių troškimus,
Tu šauki, vyturėliai nuskrieja Laimink žmogų, ir bitę, ir gėlę,
uig dangaus, lig dangaus... Pasiliki pas mus. — —
Tau pažvelgus, skaidrėja
Visos dienos žmogaus... Prie Velykų altoriaus

Dega žvakė šviesi.
Šviečia Velykų žaros Geras Dieve, tava ugnim noriai
Kaip dangaus ilgesys, Mes liepsnosim visi...
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Praėjusią savaitę Lietuvos dėmesio 

centre buvo ekonominės problemos. 
Gal ryškiausiai tai atspindi Lietuvos 
Respublikos ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus potvarkis, kuriuo vėl 
atidedamas Vyriausybės ir Parlamen
to narių bei valstybės banko tarnau
tojų atlyginimų mokėjimas. Taip 
atsitiko dėl rublių stokos - per 
paskutinį mėnesį į valstybės iždą 
surinkti mokesčiai nesudarė pakanka
mos sumos, reikalingos apmokėti visų 
valstybės tarnautojų algas, bedarbių 
bei senatvės pensijas ir studentų 

'stipendijas. Toks • algų užšaldymas 
tęsis iki tol, kol nebus likviduotas algų 
nemokėjimo atsilikimas visiems ki
tiems valstybės tarnautojams ir vals
tybės išlaikomiems žmonėms, kurių 
atlyginimai žemesni nei ministrų ir 
parlamentarų.

Rublių trūkumas jau ne pirmą kartą 
pasireiškia iš dalies dėl to, kad didelė 
žmonių dalis savo santaupas pinigais 
laiko namuose, o ne bankuose. Taigi 
atsiradus trūkumui, valdžia negali iš 
banko pasiskolinti reikiamo kiekio 
banknotų.

Daug kalbama apie savos valiutos, 
lito, įvedimą, bet dėl tarptautinės 
prekybos padėties ir neturint pakan
kamos sumos valiutos stabilizacijos 
fonde, Vyriausybė nenori rizikuoti 
lito įvedimu, kad su litu neatsitiktų 
tas pats, kas su rubliu. Kalbama, kad 
Vyriausybė svarsto ar įvesti litus jau 
šią vasarą, ar pinigų reformą atidėti 
iki šių metų galo. Tuo tarpu rublių 
trukumo problemą planuojama iš
spręsti dalį algų bei pensijų išmokant 
naujais bendraisiais talonais, kuriuos 
bus galima naudoti vietoje rublių.

LIETUVOJE AUGA BEDARBYSTĖ
Kol kas Lietuvoje dar nėra‘aaug 

bedarbių. Jų yra 13.000, kas sudaro 
mažiau vieno procento visų darbingų 
Lietuvos gyventojų. Tačiau bedarbių 
skaičius palaipsniui auga, o laisvų 
darbo vietų mažėja. Be to, didėja 
išsilavinusių bedarbių proporcija. Šiuo 
metu virš 80 procentų neturinčių 
darbo asmenų yra baigę aukštąjį 
mokslą, o universitetams ir institu
tams kasmet išleidžiant tą patį, 
palyginti didelį diplomuotų specialis
tų skaičių, darbo susirasti pagal savo 
specialybę darosi vis sunkiau. Taip pat 
65 procentai bedarbių yra moterys. 
Tai gal nebūtų problema, jei dauguma 
šių moterų butų ištekėjusios ir jų 
vyrai uždirbtų pakankamai, kau 
išlaikytų visą šeimą, bet tokių šeimų, 
deja, nedaug.

Tiesą pasakius, aukščiau nurodytas 
13.000 bedarbių skaičius nėra tikslus 
- į jį įeina tiktai bedarbiai, užregis
truoti Darbo biržoje. Faktiškai bedar
bių realiai yra daugiau, nes yra 
žmonių, neužsiregistravusių Darbo 
biržoje ir darbo ieškančių privačiai. 
Taip pat ne vienoje didelėje įmonėje 
trūksta žaliavų ir tos įmonės nedirba 
pilną darbo savaitę arba sustoja 
ilgesniam laikui. Tokiu atveju darbi-
ninkai paleidžiami priverstinių atos
togų ir paprastai Darbo biržoje 
neregistruojami.

Vyriausybė ėmėsi priemonių, kad 
dėl gamybos sutrikimų nedirbantys 
žmonės neatsidurtų visiškai gatvėje. 
Vyriausybės potvarkiu iki liepos 1 
dienos valstybinių įmonių vadovai 
negali be unijų sutikimo mažinti 
neadministracinių darbuotojų skai
čiaus. Ypatingos ekonominės padėties 
komisija taip pat nustatė tvarką, 
pagal kurią kritinėje padėtyje atsidu- 
rusios įmonės gali gauti valstybės
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paramą. Artimiausiu laiku turėtų būti 
baigtas ruošti darbo užimtumo fondo 
projektas. Fondo lėšos bus skiriamos 
bedarbių apmokėjimui ir perkvalifika
vimui.

Ne dėl savo kaltės netekęs darbo 
žmogus, po 8 dienų jau gali gauti 
bedarbio pašalpą. Pirmus du mėnesius 
jam mokama 70 procentų buvusio 
atlyginimo, sekančius du mėnesius 60 
procentų, o paskutinius du - 50 
procentų buvusio atlyginimo. Darbo 
birža prognozuoja, kad iki šių metų 
galo bedarbių skaičius išaugs iki 100 
ar net 150 tūkstančių.

ŽEMĖS ŪKIO PROBLEMOS

LR min. pirm. G. Vagnorius.

Nemažas būrys Lietuvos politikų ir 
ekonomistų bukštauja, jog grąžinant 
žemę buvusių savininkų įpėdiniams, 
ūkiai turės būti labai maži, natūriniai, 
nepagaminantys pakankamai produk
tų prekybai ir miesto gyventojų 
aprūpinimui. Agrarinės reformos 
Achilo kulnu yra laikoma tai, kad ji 
atvedė prie suformavimo daugumoje 
dešimties hektarų dydžio ūkių. Tai 
atsitiko iškėlus politinius ir socialinius 
reikalavimus aukščiau ekonominių, 
sako ekonomikos racionalistai. Toliau 
vykdant žemės grąžinimą savininkų 
vaikams bei anūkams, ūkiai dar labiau 
smulkėja. Parlamento kairiųjų ir 
centro frakcijų deputatai tvirtina, 
kad tai veda į ūkio katastrofą. Ar 
tikrai taip yra?

Lietuvos vaidžia nusprendė remti 
tik tuos ūkininkus, kurie turi daugiau 
negu 15 hektarų žemės, tuo būdu 
skatindama ūkių konsolidaciją (didi
nimą). Šis Vyriausybės sprendimas 
buvo griežtai kritikuojamas praėju
siame ūkininkų suvažiavime, Žemės 
ūkio rūmų renginiuose ir Sąjūdžio 
organizuotoje žemdirbių konferenci
joje. Pateikiami dvejopi argumentai. 
Sakoma, kad panaikinus draudimą 
žemę pirkti, parduoti ir nuomoti, 
prasidės natūralūs jos koncentracijos 
procesas. Sumanesni, darbštesni šei
mininkai prisipirks daugiau žemės - 
t.y. tiek, kiek leis jų kišenė ir 
techninė bazė. Prieš tai pastatomas 
argumentas, kad natūralus ūkio augi
mas vyksta lėtai, o tautai jau dabar 
reikia valgyti, nėra laiko laukti, kol 
dauguma ūkių bus stambus ir gamins 
žemės ūkio produktų perteklių.

Smulkių ūkių savininkai, prieš 
savaitę susirinkę Mastaičių kaime 
esančioje žemės ūkio mokykloje, 
iškėlė naujų idėjų, kaip butų galima 
efektyviai eksploatuoti mažesnius 
ūkius, kaip jie galėtų būti naudingi 
visuomenei. Daugelis kalbėjusių tvir-

TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS!
“ AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS 
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tino, kadpriemiesčiųsodeliai, daržai ir 
kiti maži ūkiai, specializuodamiesi 
vienos ar kelių žemės ūkio kultūrų 
auginime, gali patiekti miestams geros 
kokybės produktų. Neužmirštas buvo 
ir tarpukario Lietuvos patyrimas. 
Buvo raginta atkurti kop etatines 
įmones, kaip "Lietūkį", "Pieno cen
trą", "Liną", "Sodybą", įsteigti nau
jus žemės ūkio produktų perdirbimo - 
kooperatyvus. Jau užmegzti ryšiai su 
bendraminčiais iš užsienio, žemės ūkio 
specialistais, kurie padeda daržinin
kystę paversti pelninga ūkio šaka. ' 
Surastas kelias mažiems ūkiams tapti 
pelningais. Mažažemiai, speciaiizuo 
damiesi ir kooperuodami taps turtingi, 
teigė kalbėjusieji konferencijoje. 
Daržininkystės, sodininkystės, grybų 
auginimo ūkiuose tereikia geresnės 
galvos ir iniciatyvos. Konferencija 
priėmė rezoliuciją, kurioje, be kita ko, 
■sakoma, kad valstybė turi vienodai 
remti visus ūkininkus, neatsižvelgiant 
į jų turimą žemės plotą, nes nedideli, 
specializuoti ūkiai yra pakankamai 
efektyvus ir visuomenei reikalingi. 
Tai antrasis argumentas, kuris turėtų 
nuraminti politikus ir ekonomistus, 
pasisakančius prieš žemės grąžinimą 
priemiesčiuose ir teigiančius, jog 
valstybei neverta remti tuos ukius, 
kurie yra tik iki 15 hektarų dydžio.

Gal didžiausia kliūtis sėkmingai 
žemės ūkio reformai yra ne kairiojo 
sparno deputatai Parlamente, ar prie 
kolektyvizuoto ūkininkavimo pripratę 
žemdirbiai, bet šiltose vietose sėdin
tys kolūkių pirmininkai ir jų adminis
truojamas personalas. Šitie žmonės, 
kurių nemaža dalis yra komunistai, ar 
buvę komunistai, ideologiškai nusista
tę prieš nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę ir jos įvestas reformas. Jų 
tikslas yra visokiais budais trukdyti 
reformas ir kelti žmonių nepasitenki
nimą. Tipiškas to pavyzdys - Tirkšlių 
kolūkis, Mažeikių rajone, kuriame 
viena ūkininkė pareiškė norinti atgau
ti savo žemę ir pradėti savarankiškai 
ūkininkauti. Ji yra pilnai tam pasiruo
šusi, turi ir sėklos pavasario sėjai, bet 
kolūkio pirmininkas atsisakė jai grą
žinti jos žemę. Vietoje jos, pirminin
kas jai pasiūlė nederlingą usnyną. Visi 
jo bijo ir niekas nedrįsta jam 
prieštarauti. Daug kur kolūkių pirmi
ninkai nurašė į nuostolius ir išpardavi - 
nėjo žemės ūkio mašinas, kad jos 
netektų ūkininkams.

PROBLEMOS SU SOVIETINE 
KARIUOMENE

Sovietų kariuomenė vis aaf nepra
dėjo rimtai trauktis iš Lietuvos ir 
nerodo jokios intencijos tai daryti. 
Lietuvos delegacijos deryboms su 
Rusija vadovas Č. Stankevičius Lie
tuvos Respublikos Parlamentui oficia
liai pranešė, kad Rusija tas derybas 
sąmoningai vilkina. Nuostabu, kad ji 
net nesiryžta pareikšti savo oficialią 
poziciją dėl kariuomenės išvedimo 
termino ir tvarkos, taip pareiškė kartu 
su C. Stankevičium Parlamentą infor
mavęs delegacijos kordinatorius, mi
nistras A. Abišala.

BALTŲ TARYBOS VEIKLA
Kovo mėnesį rotaciniu pagrindu 

Australijos Baltų tarybos pirmininko 
pareigas perėmė estų atstovas Jaak 
Peedo, turėtą vicepirmininko postą 
užleisdamas buvusiai pirminmkei Tiiu 
Kroli - Simmul.

Rusija vengia šiuos ir kitus svarbius 
klausimus svarstyti iš esmės, ir 
faktiškai kariuomenės išvedimas nėra 
prasidėjęs, nežiūrint plačiai išrekla
muotos priešlėktuvinės baterijos dali
nio atitraukimo iš Mickūnų kovo 
mėnesio pradžioje. Galima net susida
ryti vaizdą, kad Rusijos politinė 
vadovybė visai neketina savo karių iš 
Lietuvos išvesti. Kai kurie aukšto 
rango rusų karininkai pažymėjo, kad 
jie klausytų įsakymo pasitraukti, bet 
jie tokio įsakymo iš Maskvos negauna. 
Lietuva netgi pasiruošusi prisidėtą 
prie butų kariškiams statymo Rusijo
je, tačiau iš jos negauna nurodymų, 
kiek ir kur tokių butų reikia statyti.

Tuo tarpu Lietuvoje esahtys rusų 
kariuomenės daliniai įvairiausiais bū
dais pažeidinėja Lietuvos suverenite
tą bei įstatymus ir ankstesnius 
susitarimus su „ Rusija. Č. Stankevi
čiaus ir A. Abišalos pranešimus 
papildė krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius duomenimis apie su^Lie- 
tuvos Respublikos atitinkamais orga
nais nesuderintus kariškių judėjimus, 
nesankcionuotą gėrybių išvežimą iš 
Lietuvos ir ginklų pardavinėjimą 
kriminalinėms organizacijoms bei as
menims.

Visas šias problemas Lietuva imasi 
rimtai kelti tarptautiniame lygyje. Č. 
Stankevičius Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos rūmuose 
su šiuo klausimu supažindino užsienio 
valstybių pasiuntinius. Tą pačią dieną 
Parlamento prezidiumas nutarė pra
šyti Vyriausybę įpareigoti visas ati
tinkamas valdžios įstaigas rinkti, 
analizuoti bei publikuoti informaciją 
apie visus neteisėtus svetimos kariuo
menės veiksmus Lietuvoje.

Kovo 4 dieną Vilniuje susitiko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybi
nės delegacijos deryboms su Rusija^ 

sdėl kariuomenės išvedimo iš Baltijos 
kraštų, kad aptartų ir koordinuotų 
savo taktiką derantis su Rusija. Žinių 
agentūra Reuter buvo paskleidusi 
pranešimą, kad Lietuvos Respublikos 
ministras V. Aleškaitis Kopenhagoje 
pasakęs, jog buvę sovietų armijos 
karininkai gali tapti civiliais ir 
pasilikti gyventi Lietuvoje. Lietuvos 
Respublikos Parlamento atstovas A. 
Ažubalis vėliau paaiškino oficialią 
Lietuvos poziciją: "Lietuva nėra 
niekada davusi bendro pakvietimo 
visiems buvusiems sovietų armijos 
karininkams pasilikti Lietuvoje. Pilnas 
buvusios sovietų -kariuomenės ati
traukimas iš Lietuvos yra svarbiausias 
Lietuvos Vyriausybės ir Parlamento 
tikslas".

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
paskelbė naujokų šaukimą krašto 
apsaugos ir darbo tarnybai. Balandžio: 
ir gegužės mėnesiais numatoma pa
šaukti iki 7.000 naujokų, kuriems yra 
sukakę 19 metų. Taigi palaipsniui 
atkuriama Lietuvos kariuomenė, -be 
kurios mūsų šalis yra bejėgė atsispirti 
galimam sovietų kariškių savivaliavi
mui Lietuvoje.

J. Rūbas

Kovo 31 d. Baltų tarybos nariai 
sisitiko su Australijos ambasadoriumi 
Lietuvai ir Latvijai p. John Burgess.

Darbingame, dvi valandas trukusia
me pasitarime, pravestame Adminis
tracijos instituto patalpose Little 
Bay, buvo pasikeista informacija, 
sumanymais bei aptarti ateities ben 
dradarbiavimo planai.

Pasitarime lietuvius atstovavo L. 
Cox ir V. Patašius.

V. P.
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Moldovos respublikos policija, vyk

dydama prezidento M. Snegur įsaky
mą, bandė jėga nuginkluoti rusų 
separatistus rytiniame Dniestro kran- 
tfe5.'1 Abiem pusėms patyrus sunkių 
nuostolių ir Moldovai gavus ultimatu
mą iš krašte tebestovinčio 14 - tos 
rusų armijos vado, operacija buvo 
sustabdyta.

♦
Iš nuversto prezid'ehto Zviado 

Gamsahurdijos šalininkų Gruzijos vy
riausybė atsiėmė labai svarbų Juodo
sios juros uostą Poti.

*
Prancūzijos prezidentas F. Mite- 

rrand atleido nepopuliarią ministrę 
pirmininkę Edith Cresson, išsilaikiusią 
valdžioje virš dešimties mėnesių. 
Valdančioji socialistų partija jai 
primetė kaltę dėl pralaimėtų savival
dybių rinkimų.

Naujuoju Prancūzijos ministru pir-
mininku tapo E. Cresson kabinete 3«E»i«TO«sE<sr<a!«r<s«st3as«E«iwBaE<sE«E<sr«r«s£«!3SKSBai3ai«»£<sEss«st«E«ces!®r«
buvęs finansų ministras, ukrainiečių 3 
emigrantų sūnus Pierre Beregovoy.- 8

3
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Juodkalnijos sostinė,iki šiol turėjusi 
prezidento Josifo B. Tito atminimui 
Titogrado vardą, dabar atgavo senąjį 
pavadinimą - Podgorica.

*
Prieš vykstant vizitui į Japoniją, 

Kinijos komunistų partijos generalinis 
sekretorius Džiang Zemin pareiškė, 
kad Kinija atsisako nuo reparacijų 
reikalavimo iš Japonijos, neatsižvel
giant į didžiules skriaudas padarytas 
Kinijos žmonėms ir ūkiui Antrojo 
pasaulinio karo metu. ■ •

:r-;-: Gfflibov-i seMoicwnns"it,

Jungtinių Tautų Saugumo taryba, 
pirmininkaujant Venesuelos atstovui, 
paskelbė ekonomines ir politines 
sankcijas Lybijai, tarptautiniam teis 
mui atsisakančiai išduoti savo pilie
čius, kaltinamus bombos susprogdini
mu amerikiečių keleiviniame lėktuve, 
kuriame žuvo 270 žmonių.

Lybijos sostinėje Tripolyje sukurs
tyta minia išplėšė ir padegė Venesue
los ambasadą bei užpuolė kitų 
Sąugumo tarybos narių ambasadas ir 
konsulatus.

JAV ir Didžioji Britanija savo 
piliečius, dirbančius Lybijoje, ragina 
kuo skubiau apleisti šį kraštą.

*
Rusijos prezidentas B. Jelcinas 

padarė visą eilę pakeitimų Rusijos 
ministrų kabinete. Iš ministrų kabine
to atleistas ministro pirmininko pava
duotojas Genadij Burbulis. Jis paliktas 
valstybės sekretorium. Ekonomines 
reformas prižiūrėjęs Jegoras Gaidaras 
neteko finansų ministro portfelio, 
nors ir toliau pasilieka pirmuoju 
ministro pirmininko pavaduotoju, at
sakingu už reformų vykdymą.

*
Anglų spaudos ir televizijos žinio

mis, iškilus naujiems įrodymams apie 
pagrobimus ir žudymus, kuriuose 
įpainiota jo žmona Winnie, Nelson 
Mandela nuo jos atsiskiria.

*
Atkritus civilio Narong Wongwan 

kandidatūrai dėl įtarimo turėjus ryšių 
su tarptautine narkotikų prekyba, 
Tailando ministru pirmininku paskir
tas generolas Suchinda Kraprayoon, 
Prieš kariškio kandidatūrą šiam postui 
Tailande labai nusistačiusios opozici
nės partijos ir studentija.

1 ALB KRAŠTO VALDYBOS SUSITIKIMAS 
j SU AUSTRALUOS AMBASADORIUMI
3 Trečiadienį, kovo 25 d. ALB Krašto

vaidybos pirmininkas Viktoras Marti
šius ir vicepirmininkas Jūras Kovaiskis 
Užsienio reikalų ministerijoje susitiko 
Australijos ambasadorių Lietuvai 
John Burgess.

Virš valandos trukusiame pasima
tyme kalbėta apie reikalus, liečian
čius Lietuvos ir Australijos santykius. 
Buvo aptarta galima Australijos 
parama Lietuvai, politinė padėtis 
Lietuvoje ir galimybės plėsti ekono
minius ryšius tarp Australijos ir 
Lietuvos. Buvo svarstyta Australijos 
vyriausybės galimybė pakviesti Aus
tralijon Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininką prof. Vytautą 
Landsbergį. Šiuo reikalu Krašto vai
dyba jau yra parašiusi Australijos 
ministrui -pirmininkui P. Keating. 
Ambasadorius galvoja, kad toks vizi-

3 tas butų naudingas ir prižadėjo 
3 kvietimą remti.
d 3uvo aptarta Australian interna- 
£ tionai Deveiooment Assistance Bu- 
« reau į AI D AB) programa ir Australian a 

ČIKAGOJE Jurgis Janušaitid
g Jau daugelį metų Čikagą vadinome 
3 Amerikos lietuvių sostine. Ir tam 
3 buvo rimtas pagrindas. Juk Č ikagon 
Į> dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir po jo 
i veržėsi imigrantai ir čia kūrėsi, 
s įsikūrimo sąlygos Čikagoje buvo 
J palankesnės. Čia klestėjo pramonė, 
g buvo garsiosios Čikagos skerdyklos, 
g kur labai sunkiu darbu ne vienas 
g lietuvis pelnė sau duoną. Imigrantų
3 tarpe buvo įvairių žmonių - bėgusių 
3 nuo karinės prievolės caro kariuome- 
3 nės tarnyboje, ieškojusių geresnio 
3 gjryenįmę ar kviečiantį jąu anksčiau. 
« čia apsigyvenusių draugų.
“ Nelengvos įsikūrimo ir gyvenimo 
g sąiygos buvo tiems žmonėms. Daugu- 
£ moję tai buvo paprasti lietuviai, 
g mažamoksliai, nemokantys angių kai- 
g bos. Taigi tokiems imigrantams ir 
g buvo siūlomi patys sunkiausi darbai.

Tačiau anų dienų lietuviai vis tik 
buvo sąmoningi žmonės ir kiekvienas 

3 jų savo širdyje nešiojosi begalinį 
3 tėvynės ilgesį. Svečioje šalyje jie 
3 stengėsi telktis į didesnius būrius, 
« tokiu budu Čikagoje sudarydami net 
^-keliolika taip vadinamų kolonijų. Juos 
^organizuoti, telkti į lietuvių parapijas 
g pradėjo šviesenės, labiau išsilavinu- 
g sios asmenybės, daugumoje lietuviai 
g kunigai. * Ir reikia pripažinti, kad 
g pirmosios imigracijos nariai iš mažų 
3 uždarbių vis tik sugebėjo įkurti 
3 didelius lietuvybės gyvavimo centrus 

* ■ —  ■«!!»

Čikagos lietuvių jaunimo centras.

Profesionai Training for Eastern 
Europe (APTEE) programa, dėka 
kurios jau yra atvykęs vienas lietuvis 
patobulinti savo gabumus biznio 
moksluose. J. Burgess buvo tos 
nuomonės, kad tai tik praūžia ir, kad 
ši programa gaiėtų būti platesne.

Kalbant bendrai apie Lietuvą, 
ambasadorius buvo gana optimistiškai 
nusiteikęs, nors ir pripažino, kad 
Lietuva turi daug problemų, tačiau, ję 
nuomone, Lietuvoje yra daug gabių 
žmonių, kurie su tautos pritarimu 
savo problemas išspręs. i

Baigiant pasikalbėjimą, ambasado
rius J. Burgess išreiškė pasitenkinimą, 
kad galėjo sueiti į kontaktą su Krašto 
valdyba ir pasižadėjo bendradarbiauti 
kiek gaiės daugiau bei remti musų 
pastangas padėti Lietuvai, iš Krašto 
valdybos pusės, mes pažadėjome 
palaikyti kuo glaudesnius ryšius su p. 
ambasadoriumi.

Juras Kovaiskis
ALB K V vicepirmininkas

lietuviškas parapijas, o prie jų ir 
katalikiškas mokyklas.

Čikaga dar prieš penkias dešimtis 
metų didžiavosi turinti apie trylika 
gražiai veikiančių lietuviškų parapi
jų. Puikus kunigai vadovavo jų 
Įkūrimui, bažnyčių statynoms, mo
kyklų steigimui. O apie parapijas 
telkėsi tose apylinkėse gyvenę lietu
viai, jas rėmė aukomis, statė nuosta
biai gražias bažnyčias. Apie parapijas 
sukosi ir visas lietuvių kultūrinis bei 
visuomeninis gyvenimas.

Tuo laiku ten skambėjo bažnytiniai, 
chorai, veikė daugybė katalikiškų 
organizacijų. Vaikai buvo auklėjami 
lietuviškoje dvasioje, vykdyta tau a ir 
nemaža parama Lietuvai. Tą mes 
turime pripažinti ir su pagarba bei 
dėkingumu įvertinti pirmųjų imigran
tų darbus ir nuopelnus.

Tačiau laiko dantys viską ėda. Ėdė 
jie ir lietuvių gyvenimo apraiškas 
Čikagoje. Po Antrojo pasaulinio karo 
naujųjų imigrantų karta atnešė naujo 
kraujo, iš naujo sustiprino lietuviškąją 
spaudą, sukurė savas, naujas ir iki šiol 
sėkmingai tebeveikiančias organiza 
cijas. į senąsias nedaugelis teįsijungė. 
Tačiau į visa tai neatsižvelgiant, 
Amerikos lietuvių sostinėje Čikagoje 
suklestėjo nuostabiai gyvas ir įvairia
pusis gyvenimas. Tiesa, nedaug tepa- 
statėme bažnyčių. Tik architekto 
Jono Muioko suprojektuotas didingas 

lietuviškosios architektūros paminklas 
šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
savo grožiu šviečia visam Marquette 
parkui. Dar viena bažnyčia išaugo 
Roseiande. O šiaip visos parapijos jau 
turėjo nuostabiai gražias įvairių 
architektūros stilių bažnyčias, kurio-

Musų nepailstantis bendradarbis Jur
gis Janušaitis.

se beveik šimtmetį meldėsi mūsų 
tėvynainiai.

Deja, amžiai praeina, laikas keičia 
gyvenimą, pakeičia aplinką, pakeičia 
ir žmones.

Prieš keliolika metą ėmė silpnėti 
lietuvių telkiniai, taigi - ir lietuviško
sios parapijos. Iš jų lietuviai kėlėsi į 
kitus, naujesnius rajonus, jaunos 
šeimos kėlėsi į užmiesčius ir tokiu 
budu liko apleistos senosios gražiai 
veikusios parapijos. Bažnyčios atiteko 
svetimtaučiams arba arkivyskupijų 
buvo uždarytos ar nugriautos. Tikrai 
skaudu matyti, kad lietuvių tautos 
vaikų, sunkai dirbusių ir kūrusių savo 
gyvenimą veiklos vaisiai, bažnyčios, 
mokyklos, parapijos, sunyko. 0 tokių 
sunykusių parapijų jau bus apie 
dešimtis. Dar dvi parapijos Čikagoje 
bando išlaikyti savo tautinį charakte
rį,., bet ir ,čia mūsiškių .eilės sparčiai 
mažėja, o į jų vietą ateina nauji 
gyventojai, daugumoje juodosios rasės 
atstovai.

Taip pagaliau buvo užimtas ir pats 
gražiausias Marquette parkas, kuria
me daugelį metų nepaprastai gražiai 
gyveno daugybė lietuvių šeimų.

O kai nuo rytų pajudėjo juodoji 
rasė, niekas nebe atsilaikė, netgi 
Namų savininkų organizacija. Beveik 
per penkerius metus ši gražioji 
lietuvių kolonija tapo juoduojančia. 
Žinoma, čia dar vis laikosi sulaukusie
ji senatvės, tačiau ir tokių beliko visai 
nedaug. Jaunos šeimos išskubėjo į 
priemiesčius. Gražioji Marquette par
ko šventovė dar bando laikytis, dar ją 
kol kas remia lietuviai ir iš tolimesnių 
vietų, tačiau ar ilgai?

O, graudu matyti, kai lietuvių 
prakaitu, darbštumu statyti gražiausi 
namai, jau apgyvendinti "svečių". 
Retai jau besutiksi gatve ateinantį 
saviškį, ir dabar, kaip tvirtina 
likusieji, vakare nebandyk gatvėn 
išeiti. Sunyko kažkada klestėte kles
tėjusi lietuviškoji prekyba, užeigos, 
nejauku čia, net ir pavojinga. Štai 
koks likimas ištiko lietuvių sostinės 
Čikagos lietuviškas kolonijas. Ir jeigu 
kada, mieli Australijos lietuviai, 
atkeliausite Čikagon, lietuvių gyven
viečių veidą rasite jau gerokai 
pakitusį. O, tikiu, kad atvyksite. 
Tautinių šokių šventė laukia Austra
lijos lietuvių jaunimo, o Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seimas 
darbščiųjų bendruomenininkų. Taigi, 
tikiu, sustiksime Čikagoje, nors ir 
gerokai jau pakeitusioje savo įprastinį 
veidą.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ JAUNIMO KONGRESO
RAŠO KONGRESO DALYVE MARINA .COXA1TE

VINCO KAZOKO MUZIEJUS 
KAPČIAMIESTYJE

Jaunimo kongreso atstovai po 
sunkios savaitės Studijų dienose, 
stovyklos metu Brazilijoje turėjo 
progą arčiau pažinti Lietuvos ir kitų 
kraštų dalyvius kongrese. Kadangi 
Lietuvos delegacija atvyko vėlai, 
jiems savo pranešimus ir įvairias 
paskaitas teko skaityti ne Studijų 
dienose, bet stovyklos metu. Studijų 
dienos jau buvo prieš savaitę įvykusios 
Argentinoje. Viso iš Lietuvos dalyva
vo dvylika dalyvių. Visi jie buvo iš 
skirtingų darbo ir mokslo sričių. 
Prelegentų tarpe buvo: Lietuvos 
Respublikos parlamento pirmininko V. 
Landsbergio patarėjas Lietuvos vi
daus reikalams Aurelijus Katkevičius, 
jis kalbėjo apie šiuolaikines Lietuvos 
•ekonomikos ir politines problemas;
Raimondas ■ G ai minas pasakojo apie

Lietuvos aukštąsias mokyklas ir 
universitetus, jų švietimo sistemos 
struktūrą, švietimo problemas; gimna
zijos mokytojas Saulius Lovčikas 
kalbėjo apie mokyklų struktūrą ir 
programą, iš užsienio mokytojų jis 
ypač norėjo išgirsti apie tai, kaip 
veikia švietimo sistema pas mus; 
mokytoja iš Gudijos Renata Greimaitė 
papasakojo apie savas problemas, 
mokytojaujant už respublikos ribų, 
jiems ypatingai rupi mokytojų ir 
mokinių mokymo medžiagos stoka 
(knygos, lietuviški vadovėliai ir kt.); 
Vytautas Musteikis, stovykloje daly
vavęs daugiau kaip lietuvių liaudies 
dainų ir šokių būrelio vedėjas, padėjo 
suruošti "Lietuvos vakarą".

Šis kongresas mums visiems buvo 
ypatingai svarbus dėl to, kad pirmą 
kartą jame dalyvavo jaunimas iš 
Lietuvos. Mums, užsienio lietuvių 
jaunimui, teko proga^gauti žinių apie 
Lietuvą, įvairias jos gyvenimo puses, 
patirti tiesiogiai iš Lietuvos jaunimo. 
O jiems taip pat buvo pravartu 
sužinoti, kaip gyvename mes, kaip pas 
mus sprendžiami tie patys klausimai. 
Tačiau gai pats svarbiausias dalykas 
buvo tai, kad pagaliau mes su jaunimu 
iš Lietuvos užmezgėme tiesioginius 
ryšius, be to, kartu.su jais kai kuriuos 
projektus jau pradėjome įgyvendinti.

Apie stovyklą. Joje nebuvo įtampos, 
kurią teko pajusti per Studijų dienas. 
Nors buvo skaitomos paskaitos ir vyko 
simpoziumai, tačiau likdavo laiko 
dalyvauti ir stovyklos būreliuose. 
Buvo lankomi lietuvių liaudies dainų 
ir šokių, Lietuvos ekologijos, audimo, 
verbų gaminimo, Brazilijos tautosakos 
ir kiti būreliai. Tačiau gal patys 
populiariausi ir labiausiai lankomi 
buvo lietuviškų valgių ir brazilietiškų 
šokių būreliai. Jų metu mes galėjome 
geriau pažinti tiek Lietuvos, tiek 
Brazilijos kultūrą.
"Mūsų Pastogė" N r.*15 1992.4.13

Kiekvieną vakarą buvo rengiamos 
skirtingos programos. Vieną vakarą 
australai pravedė laužą be laužo, su 
įvairiais visų kraštų pasirodymais, 
dainomis ir šokiais. Pietų amerikiečiai 
taip pat vedė laužą (su laužu), 
įjungiant į vakarb programą daugiau 
vietinių dainų ir šokių. Visi apie laužą 
šokome žinomą šokį "La Conga". 
Jaunimas iš Lietuvos pravedė " Lietu
vos vakarą". Visi turėjo prisidėti prie 
vienos iš regioninių grupių - Suvalki
jos, Dzūkijos, Aukštaitijos ar Žemai
tijos renginių. Dienos metu šios 
grupės pasiruošė šokiui ar dainai, ar 
pasirodymui, kuris buvo būdingas tai 
sričiai. Vakare visiems teko viešai 
pasirodyti. Paskutinę stovyklos dieną 
kiekvieno krašto atstovai turėjo 
paruošti penkių minučių vaidinimėlį 

apie kito krašto dalyvius. Australijos1 
dalyviai turėjo pavaizduoti Jungtinių 
Amerikos Valstijų dalyvius, nurodant 
jų ypatybes, bruožus, elgesį, akcentą 
ir t. t.

Taip ir praėjo kongreso stovykla - 
įdomiai ir linksmai. Galiu taip pat 
pasakyti, kad šis kongresas labai 
skyrėsi nuo praėjusio, vykusio Austra
lijoje. Pirmoje eilėje - šiame kongrese 
jau dalyvavo Lietuvos deiegacija. Tai 
buvo tikrai istorinės reikšmės įvykis, 
kad Lietuvos jaunimas galėjo prisidėti 
prie išeivijos lietuvių jaunimo kongre
so. Ir gal todėl jame daugiau dėmesio 
buvo skiriama Lietuvos reikalams.

Skyrėsi kongresas ir kitais klausi
mais. Pavyzdžiui, praeito kongreso 
dalyviai prisimena, kaip per Australi
jos kongresą, ypač stovyklą, labai 
daug dainavome. Dauguma mūsų 
kongreso "Dainorelį" mokėjo mintinai 
nuo pradžios iki galo, ir ne tik žinojo 
dainos žodžius bei melodiją, bet ir 
galėjo mintinai pasakyti kokiame 
puslapyje ta ar kita daina randasi! 
Šiame kongrese aš nepatyriau tokio 
didelio entuziazmo dainai, tačiau jis 
buvo jaučiamas kitur - šokiuose!

Pietų Amerikos jaunimas užkrėtė 
mus dėmesiu vietiniams šokiams, ypač 
"Lambadai", "Salsai" ir "Marengue". 
Daug prakaito išliejome, bandydami 
perprasti sudėtingus tų šokių žings
nius! Tačiau visada šypsojomės - 
kartais būdavo juokinga, o kartais be 
galo linksma šokti tuos Metų Ameri
kos šokius. Austraiijos lietuvių jauni
mui teks rimtai pasiruošti - jų 
atstovai iš Pietų Amerikos atsiveš 
naujai išmoktus šokius.

Be dainų ir šokių, manau, kad 
didžiausias skirtumas tarp paskuti
niųjų kongresų buvo šalys, kuriose jie 
ruošti. Taip pat ir jų šeimininkai. 
Australijos kongresą ir jos lietuvius už 
nuostabiai suruoštą kongresą 1987 - 
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Rašytojas Vincas Kazokas.

Štai jau apie porą metų Lazdijų 
rajono mieste Kapčiamiestyje veikia 
ilgamečio "Mūsų Pastogės" redakto
riaus, aktyvaus Austraiijos lietuvių 
veikėjo Vinco Kazoko muziejus. Tai 
nedidelis ir gana kuklus muziejėlis. Po 
ilgų diskusijų su Lazdijų oponentais, 
vis dėlto nutarėme kurti jį Kapčia
miestyje.

Rašydamas šį informatyvų straips
niuką, norėčiau nuoširdžiai padėkoti 
V. Kazoko našlei poniai Genovaitei 
Kazokienei ir ponui Albinui Giniūnui 
už pastovų muziejaus 
rūpinimąsi. Tai tik per 
nenutrūksta ryšys su 
gyvenamąja poeto vieta.

Tačiau pastaraisiais metais tai 
viskas, kurie palaiko ir padeda

rėmimą ir 
juos mums 
Australija,

muziejui. Mano rašymai Vincą Kazoką 
pažinojusiems žmonėms, kurių adre-, 
sus gaunu, atsimuša kaip į sieną ir 

1988 metais, visi labai gyrė ir vis dar 
giria. Visi liko labai patenkinti ir vis 
prisimena tas geras dienas, tą žavingą 
kraštą ir jų šeimininkus,„Šį kartą, 
nebūdama viena iš šeimininkų, bet 
būdama kongreso dalyve, norėčiau 
taip pat pagirti paskutiniojo kongreso 
ruošėjus.

Pietų Amerikoje padėtis visai kita, 
nei pas mus Australijoje. Kas diena 
ten vis kokie nors pasikeitimai, 
pavyzdžiui, užsakai autobusą, o jau po 
trijų dienų tau pasako, kad jau 
nebegalima tą autobusą gauti tai 
dienai, arba praneša, kad nuomos 
kaina per tas dvi dienas tiek ir tiek 
pakilo. Viskas nepaprastai nepastovu 
ir tai sudaro labai sunkias sąlygas 
kongreso ruošimui. Tiktai bekeliauda
ma po Pietų Ameriką dar du mėnesius 
po kongreso, pagaliau ėmiau geriau 
pažinti kaip viskas šiose šalyse veikia, 
ar tiksliau pasakius - neveikia. Dabar 
gerai suprantu koks sunkus darbas 
buvo jį suruošti ir kodėl nebuvo 
kongreso metu išvengta kai kurių 
nesklandumų. Jie tikrai tokiose sąly
gose buvo neišvengiami.

Kiekvienas keliautojas kada nors 
pasiilgsta namų. Ir beveik kiekvienas 
keliautojas bent vieną sykį patiria, ką 
reiškia posakis "namus rasti, toli nuo 
namų". Man, ir daug kam, tokia 
patirtis teko apsistojus pas Pietų 
Amerikos lietuvius. Visi šeimininkai, 
tiek Brazilijoje, tiek Argentinoje, tiek 
ir Urugvajuje, mus mielai priėmė į 
savo namus, veždavo į visus renginius, 
nepaisydami jei jiems tas buvo ne 
visada patogu ar brangu. Ir nors tik 
trumpai šiuos lietuvius pažinau, jie 
mano širdyje liks, kaip vieni iš 
mieliausių kada nors sutiktų žmonių.

Tačiau gal patį didžiausią įspūdį 
man padarė Pietų Amerikos jaunimas. 
Jie nepaprastai sunkiai dirbo ir padėjo 
mums visur, kur tik galėjo. Ar tai kilo 
problemos su ispanų ar portugalų 
kalba, ar padedant pinigus iškeisti, ar 
vertėjaujant policijos stotyje, kai kas 

jokio atsakymo nesulaukiu. Ir sunku 
būna tada pasakyti ar tai pašto 
trūkumai, ar paprasčiausias nekreipi
mas jokio dėmesio į tai. Man, o ir 
kitiems muziejaus organizatoriams bei 
lankytojams, susidaro įspūdis, kad 
Vincas Kazokas, mieli Austraiijos 
lietuviai, tampa užmirštamu.

Paradoksalu, kad daugiausiai atsi
minimų ir medžiagos (neskaitant 
mano jau paminėtų gerbiamų žmonių) 
daugiausiai gauname iš JAV arba 
pačios Lietuvos. Apie poeto gyvenimą 
Australijoje tenka remtis daugiausia 
tik sausomis žiniomis iš enciklopedijų 
arba labai trumpų anotacijų ir pan. 
Muziejuje neturime nei vienų stipres
nių ir platesnių atsiminimų iš Austra
lijos... Girdėjau, kad Australijoje 
ruošiamasi išleisti atskirą atsiminimų 
knygą apie 
gerai, bet 
paranku ir 
atsiminimų 
kopijas.

Tad mieli Australijos lietuviai, 
paremkite medžiaga Vinco Kazoko 
muziejų. Mums nesvarbu kokia ji 
bebūtų: didelė ar maža. Siųskite 
atsiminimus, iškarpas, nuotraukas, 
kitas žinias apie Vincą Kazoką. Be 
galo busime dėkingi. Rašykite adresu: 
Juozas Žitkauskas, Eigulių 8, 4572 
Kapčiamiestis, Lazdijų rajonas, Lit
huania.

Vincą Kazoką. Tai labai 
mums muziejuje būtų 
naudinga turėti pačius 

rankraščius arba bent jų

Juozas Žitkauskas 
Kapčiamiesčio Vinco Kazoko 

muziejaus vadovas 
QXZXZZXZZZZZZZZZfcCQSZZZZ

nors iš musų buvo apvogti, visur mes 
jautėme jų pagalbą. Ir jų entuziazmas 
nesibaigė musų gelbėjimu. Jie patys 
be galo norėjo kiek įmanoma glau
džiau dalyvauti kongreso veikloje, o 
tam geriausias būdas - lietuvių kalba. 
Dar visai neseniai ten retas galėjo 
lietuviškai susikalbėti. Jų sąlygos tam 
nepaprastai sunkios. Tačiau šiame 
kongrese nustebau, patyrusi, kiek 
daug Pietų Amerikos jaunų lietuvių 
moka lietuvių kalbą! 0 tie kas 
nemokėjo, stengėsi kiek galėdami kuo 
daugiau išmokti per tą trumpą 
kongreso laiką.

Pietų Amerikos kongreso rengėjams 
teko nepaprastai sunkų ir didelį darbą 
atlikti, ir tą darbą jie atliko nuostabiai 
gerai. Jaunimas kongresu liko paten 
kintas ir namo grįš su nauju užsidegi
mu darbui savose kolonijose. Nuošir
džiausias ačiū visiems Pietų Amerikos 
lietuviams už jų darbą, rūpestį ir 
priežiūrą.

Kol visus giriu, norėčiau taip pat 
pagirti ir musų Australijos delegaciją. 
Ji nepaprastai gerai kongrese 
pasirodė. Daug kas kongrese metu 
kalbėjo, kad Australijos delegacija 
atvyko labai gerai pasiruošusi. Mūsų 
atovai buvo vieninteliai, jau iš anksto 
paruošę savo krašto veiklos projektus. 
Visur kur jie dalyvavo, pasirodė labai 
gražiai. Nesvarbu ar tai būtų laužo 
vedimas, ar teatro vaidinimas, ar 
bendravimas su kitų kraštų dalyviais. 
Australijos grupės vieningumas ir 
tvirtumas tikrai visiems darė įspūdį, 
rikiuosi, kad mums sugrįžus, visi mes, 
kongreso atstovai ir dalyviai, 
galėsime savo entuziazmu pasidalinti 
ir kitus pritraukti.

Baigdama savo įspūdžių apie 
kongresą aprašymą, noriu priminti, 
kad vis dalyvavusieji Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Pietų Amerikoje, 
ruošia kongreso apibūdinimo 
programas savuose miestuose. Štai 
juose ir bus galima daugiau išgirsti 
apie įvykusį kongresą. Tad iki 
pasimatymo.
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PAS ADELAIDES PENSININKUS Info m a c i j
Kovo 25 dieną Adelaidės pensinin

kų klubo valdyba vėl suruošė vienos 
dienos išvyką. Ši kartą keliavome į 
Murray Bridge apylinkes, esančias 
apie 80 kilometrų nuo Adelaidės. ,

Oras tą dieną pasitaikė gražus - 
saulėta, nuotaika kaip tik tinkamiau
sia iškylauti. Išvykoje dalyvavo 46 
asmenys, globojo visada mus vežąs 
autobuso savininkas ir tuo pačiu 
vairuotojas Malcolm. Pusę devintos 
ryto pajudėjome nuo Lietuvių namų. 
Kiek pavažiavus, pirmininkas M. 
Pareigis nuoširdžiai visus pasveikino ir 
palinkėjo malonios kelionės.

Važiavome stebuklingai gražiais 
Adelaidės kalnais. Jie iš visų pusių 
supa Adelaidę ir dėl savo grožio tapo 
viena iš populiariausių turistinių 
vietų. Važiavome kol pasiekėme 
istorinį vokiečių emigrantų įkurtą 
miestelį Handorf. Miestukas turistams 
gerai žinomas. Sustojome sodelyje, čia 
buvome pavaišinti kavute, sausainiais. 
Kiek pabuvoję ir apžiūrėję miestelį, 
patraukėme toliau. Šį kartą be 
sustojimo nuvažiavome net septynias
dešimt kilometrų. Artėjant prie Mu
rray Bridge miestelio vaizdas visai 
pasikeitė. Tysojo didžiausi tuščios 
žemės plotai, dengiami tik varganų 
krūmokšnių. Atrodė, kad šiose vietose 
niekada kitaip ir nebus, per amžius 
liks taip kaip matome. Pats miestelis, 
jame 13.000 gyventojų, atrodė gana 
gyvas, matėsi nemažai įmonių. Mies
tukas randasi ant Murray upės kranto. 
Upe plaukioja turistiniai laivai, vadi

PAGERBTAS D. KRAUCEVlClUS - JUMBO
Balandžio 4 dieną puikioje šeimi- dienio proga ir pasidalijo daugeliu 

ninku sodyboje buvo atšvęstas vieno gerų prisiminimų, jaunystės išgyveni- 
iš geriausių "Kovo" krepšininkų D.. mlf. Lietuviams sugiedojus "llgiaūsiii
Kraucevičiaus, dažniau visiems žino
mo Jumbo vardu, gimtadienis. Susirin
ko gražus būrys koviečių veteranų, 
vaišinosi jubiliato sesers Leekos 
pagamintais gardumynais, kilniaisiais 
gėrimais. Geras pusšimtis artimų 
draugų tą dieną prisiminė senas geras 
dienas, kai veteranai dar patys žaidė 
krepšinį, gynė baltai žalias "Kovo" 
spalvas, sportavo kainuose kartu su 
šios dienos soienizantu, dar ir šiandien 
vienu iš geriausių žiemos sporto 
vadovų.. Prisiminė seni draugai, kad 
tomis dienomis ne tik sportuota kartu 
buvo, kalnų ežeruose ne vienas 
upėtakis sužvejotas, daug gerų poilsio 
valandų kartu praleista. Senųjų dienų 
draugai M. Atkinson ir V. Binkis 
pasveikino šventės kaltininką gimta-

KOVO 11 - JI HOBARTE
Hobarto apylinkėje Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo šventės minė
jimą paminėjome padėkos Mišiomis 
kovo 15 dieną šv. Jono bažnyčioje 
Glenorchy. Šv. Mišiose dalyvavo 
didesnioji dalis Hobarto apylinkės 
lietuvių, nemažai australų. Visi kartu 
pasimeldėme^ dėkodami Viešpačiui už 
musų maldų išklausymą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo, o taip 
pat prašėme, kad ir ateityje Aukš
čiausias nepamirštų musų Lietuvos ir 
padėtų jai gintis nuo priešo, vis 
niekaip neišsinešdinančio iš musų 
tėvynės.

Šventoms Mišioms pasibaigus, para
pijos salėje visi susirinko arbatėlei. 
Čia pasišnekėjome su australais, 
dėkojome jiems už paramą kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, papasakojome apie 
dabarties gyvenimą Lietuvoje.

O štai kovo 21 dienos vakare 
susirinkome nepriklausomybės atsta

nami plaukiojančiais restoranais. Mes 
sulipome į "MV. Barangul" garlaivį. 
Čia musų laukė pietūs. Restoranas 
gražiai įrengtas, pietūs ir aptarnavi
mas puikūs. Garlaiviu praplaukiojom 
Murray upe net dvi valandas, pamažu 
sau bevalgydami, besišnekučiuodami. 
Laikas bėgo maloniai ir nė nepastebė
joje kaip atėjo metas vykti namų link. 
Mūsų vairuotojas dar spėjo šiek tiek 
apvežioti apie miestelio apylinkes, o 
pakeliui sustojome prie nedidelės 
šokolado dirbtuvėlės. Ją kažkada 
įrengė viena vietinė šeima, gyvuoja ji 
iki šiol. Prisipirkome šokolado, pasė
dėjome sodelyje ir vėl kelionėn.

Linksmą dainą traukdami, aplankę 
turistų mėgiamą "Gummerracha", kur 
gaminami vaikų žaislai ir apžiūrėję 
aukštai iškeltą besisupantį arklį, 
reklamuojantį žaislų dirbėjus, pasu
kome link namų.

Prieš išsiskirstant pirmininkas M. 
Pareigis visiems padėkojo už dalyva
vimą, valdybos narei B. Launikaitienei 
už prisidėjimą organizuojant išvyką, o 
taip pat ir Malcolm, kuris visiuomet 
mus taip maloniai globoja. Sumėtėme 
jam gražių "magaryčių" ir dėkojome 
už globą. Besidžiaugdami nuotabiai 
gražia gamta nuvažiavome paskuti
nius 29 kilometrus ir atsidūrėme prie 
Lietuvių namų. Linksmi, įtenkinti 
skirstėmės po namus ir tikėjome, kad 
dar ne kartą dalyvausime tokiose 
gražiose išvykose.

Ona Baužienė B.E.M.

metų", o kitiems svečiams angliškąjį 
"Happy Birthday", smagi vakaronė 
tęsėsi iki rytmečio.

Pagerbdama savo brolį, žinomoji 
musų dailininkė Leeka Kraucevičiūtė 
- Gruzdeff padovanojo vieną iš savo 
puikių paveikslų, kuris buvo paleistas 
į loteriją, o loterijoje surinktos lėšos 
paaukotos Lietuvos olimpiečiams, jų 
kelionei į Barselonos olimpiadą pa
remti. Jumbo traukė laimingąjį bilietą, 
o paveiksią laimėjo ALFAS sekretorė 
Nita Wallis. Už gautus 125 dolerius, 
ALFAS valdybos vardu pirmininkas A. 
Laukaitis išreiškė nuoširdžią padėką 
vaišių šeimininkams Leekai ir Jumbo.

ilgiausių ir sėkmingiausių metų 
Tau, Jumbo, linki visi Tavo draugai 
sportininkai. Buvęs 

tymo dieną paminėti linksmesnėje 
aplinkoje - surengėme vakarienę 
"Chinese Palace" restorane. Čia ir vėl 
australų susirinko kone daugiau nei 
lietuvių. Apylinkės valdybos pirmi
ninkas Ramūnas Tarvydas paskaitė 
trumpą paskaitą, pasveikino svečius ir 
išreiškė lietuvių padėką australams už 
suteiktą paramą kovoje su Lietuvos, 
okupantu. Jam baigus ir nutilus 
pritarimo ovacijoms, ilgametis lietu
vių bičiulis senatorius Brian Harra- 
dine pakėlė taurę už Nepriklausomą 
Lietuvą ir linkėjo kuo greičiausiai 
nusikratyti priešo likučiais, tebetruk
dančiais Lietuvai tvarkytis sava 
nuožiūra.

Vakarienė praėjo puikioje nuotai
koje, besivaišinant skaniais patieka
lais ir gurkšnojant linksmenius gėri 
mus. Tą vakarą mes vėl nepraleidome 
progos papasakoti australams apie 

‘padėtį Lietuvoie.
S. Augustayičius
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DĖL SIUNTINIŲ Į VILNIŲ ]
Kompanija ANSETT, INTERNATIONAL AIR FREIGHT apgailės- į 

taudama praneša, kad teko sustabdyti kargo siuntinių pervežimą į ’ 
Lietuvą. |

Informacija dėl sustabdymo gauta iš Swissair ir Scandinavian oro | 
linijų centrinių įstaigų. Siuntinių sustabdymo priežastimi nurodoma ’ 
tai, kad Vilniuje visiškai nėra įrengimų, pritaikytų kargo siuntų I 
priėmimui. x

Kompanija ANSETT, INTERNATIONAL AIR FREIHGTtaip pat 
praneša, kad kargo siuntų pristatymas : sustabdomas maždaug iki I 
spalio mėnesio 28 dienos. Apie bet kokius pasikeitimus šiais klausimais į 
kompanija žada informuoti nedelsiant. Pranešimą pasirašė Australijos ' 
kompanijos ANSETT, INTERNATIONAL AIR FREIGHT menedžeris | 
Barry Freeman.

PASAULIO LIETUVIŲ VERSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos verslininkų sąjunga, Xie- 

tuvos pramonininkų asociacįja ir 
Lietuvos tarptautinių organizacijų j 
komitetas 1992 metų birželio 12 -.21 
dienomis Lietuvoje organizuoja Pa
saulio lietuvių verslininkų suvažiavi
mą. Renginio metu vyks dalykiniai 
Lietuvos ir užsienio verslininkų susi
tikimai, kontraktų sudarymas, pla
nuojama išleisti dalyvių katalogą.

Suvažiavimo dalyvio mokestis 300 
amerkietįškų dolerių. į šį mokestį 
įeina: dalyvavimas visuose suvažiavi
mo renginiuose, išspausdinimas daly
vių kataloge, kultūrinė programa, 
maitinimas, teisė nemokamai pasi
naudoti 9 k K metrų plotu parodoje, 
į mokestį neįeina išlaidos už viešbu

ADELAIDĖJE
Lietuvos vaikų - invalidų ir 

našlaičių fondui kovo mėnesį aukojo:
500,dolerių - 1 z. ir P. Bakšiai;
po 100 dolerių - P. Kabaila iš 

Canberros, D. ir E. Bartkevičiai iš 
Sydnėjaus;

po 50 dolerių - A. ir V. Bainioniai - 
Aurelijos Lane atminimui, A. ir A. 
Urnevičiai, D. ir S. Urnevičiai - 
Eduardo Z akio atminimui;

30 dolerių - Raimonda, Birutė ir 
Bronius Jurgelioniai - A. Grogonio 
atminimui;

po 20 dolerių - O. Baranauskienė, 
E. Hostry;

po 10 dolerių - E. ir B. Dūkai, J. 
Vosylienė - A. Grigonio atminimui.

Visiems aukojusiems "Vilties" 
draugijos vardu nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė
"Vilties" draugijos atstovė 

Australijoje

PADĖKA
Dėkoju p. Bronei Gailiūnienei iš 

Woliongongc, atsiuntusiai 100 dolerių 
auką, pagerbiant Jos vyrą a.a. Motiejų 
Gailiuną. Lietuvos Respublikos kon
sulato vardu reiškiu p. B. Gailiūnienei 
nuoširdžią užuojautą.

Taip pat dėkoju visiems, kas remia 

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 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

čius.
Jeigu Jūs norite dalyvauti suva

žiavimo darbe ar tapti rėmėjais, 
prašome atsiųsti užpildytą anketą, 
trumpą autobiografiją (iki 120 žodžių, 
įskaitant informaciją apie atstovauja
mą organizaciją), 2 juodai baltas 
nuotraukas 3x4 cm dydžio. Jeigu Jums 
parodoje reikia didesnio kaip 9 kvadr. 
metrai ploto, mokestis papildomas. 
Visa informacija turi būti pateikta iki 
1992 m. balandžio 15 d. į suvažiavimo 
organizacinį komitetą adresu:

World Congresjof Lithuanian Busi
nessmen, V. Kudirkos 18, Suite 402, 
Vilnius 2600, Lithuania, tel. 614 532,4 
fax. 222 621, telex. 261137 LUVLN 
SU.

sietuvos Respublikos konsulato darbą 
pinigine parama, tokiu būdu padėdami 
padengti tiesiogines konsulato išlai
das. Iki šiol viešai nebuvo paskelbti 
šie rėmėjai:

po 100 dolerių aukojusieji - G. 
Gasiūnienė iš Melbourno, J. Jasiulis, 
A. Leveikienė iš Sydnėjaus, Adelaidės 
pensininkų klubas, V. Brilingas iš 
Bathurst, V. Borumas išCanberros, D. 
Martin iš Queenslando;

po 50 dolerių aukojusieji - O. 
Pečiuliauskienė (Peck), M. ir A. 
Švedai iš Canberros, B. Prašmutaitė, 
anoniminiai rėmėjai, V. Ališauskas iš 
Melbourno, A. ir M. Reisgiai iš 
Sydnėjaus;

po 40 dolerių - J. Luckus iš 
Queenslando;

po 20 dolerių - L. Jagučiauskienė iŠ 
Syunėjaus, B. Butkus iš Brisbanės, J. 
Adickas iš Tasmanijos;

po 10 dolerių- v. Narušienė iš 
Sydnėjaus, J. Rupševičius iš Vakarų 
Australijos/

Visos atsiųstos aukos įnešamos į 
Lietuvos Respublikos konsulato sąs 
kaitą banke. "Consulate of Lithuania" 
vardu, ši sąskaita atidaryta Westpac 
banke, Jamison (Canberra) skyriuje.

Dr. A. Kabaila
Canberra, 1992.balandžio 6 d.
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gjSPORTAS
„KOVO“ METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 22 dieną Sydnejaus lietuvių 
klube įvyko sporto klubo "Kovo" 
metinis narių ir rėmėjų susirinkimas. 
Klubo pirmininkui E. Lašaičiui tarus 
sveikinimo žodį, susirinkimui pirmi
ninkauti ir sekretoriauti buvo pa
kviesti "Kovo" Garbės nariai J. 
Dambrauskas ir N. Wallis. Sekant 
numatytą darbotvarkę, sekretorė N. 
Wallis perskaitė paskutiniojo metinio 
susirinkimo, įvykusio prieš dvejus 
metus, protokolą. (1991-jų metų 
susirinkimas neįvyko dėl kelionės į

Bendra australų ir lietuvių stovykla 'frakuose. Nuotraukoje pirmas iš kairės 
tupi treneris L. Mileška, šalia jo kiubo "Power House" prezidentas .Malcolm 
Coe; antroje eilėje pirmas iš kairės kapitonas Zigmas Gudauskas, septintas iš 
kairės stovi R. Baltutis. (Straipsnis sekančiame nr.)

Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje). Išrinkus mandatų komisi
ją, kurią sudarė: P. Gustafson, B. 
Paskočimas ir V. Šneideris, sekė 
pirmininko E. Lašaičio pranešimas. Ši 
valdyba išimties keliu dirbo dvejus 
metus, nes dėl sportininkų kelionės į 
Lietuvą nenorėta trukdyti pirmųjų 
metų vaidybos darbo. Metų bėgyje 
"Kovas" surengė eilę visokiausių 
renginių: nemažas skaičius sportinin
kų važiavo į Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje’ ir ten kartu su 
kitais Australijos lietuvių sportinin
kais labai gražiai pasirodė. Koviečiai 
gražiai pasirodė Gcelongo sporto 
šventėje, dalyvavo įvairiose varžybo
se, laimėdami atskirus susitikimus su 
australais ir kitais savo priešininkais. 
Nepavargstantis valdybos narys P. 
Andriejunas kartu su B. Migute ir 
kitais sporto vadovais gražiai pravedė 
baltijiečių šventę Sydnėjuje. Kai 
kurie treneriai ir vadovai, kaip P. 
Gustafson, G. Sauka, A. Zduoba ir 
kiti, gražiai dirbo su savo sekcijų 
sportininkais. Patys didžiausi sunku
mai buvo ir. atrodo, bus tai piniginiai 
reikalai: brangiai kainuoja salės, 
baigiasi komandų uniformos ir prieš 
ateinančią šventę reikės įsigyti nau
jas. Lėšų gauti yra labai sunku, nes 
buvę labai gražus ir didingi "Kovo" 
baliai (ne dėl koviečių kaltės) ne taip 
gausiai lankomi, (bijomasi policijos ir 
kelionės po baliaus į namus). Praėjusių 
metų išlaidos buvo didesnės už 
pajamas.

tdrmininkas išreiškė padėką visai 
buvusiai valdybai, jaunimo tėvams, 
kurie nebodami nuotolių veža savo 
vaikus į treniruotes, ryngtynes. (Kur 
dingo tie "didieji" kalbėtojai ir jų 
"žygdarbiai", kai anais laikais nubal
savo, kad prie lietuvių klubo nestatyti 
sporto salės, nes per sportininkus 
subankrutuosiąs visas klubas. Šian
dien ta salė butų tikras išganymas 
jaunimui ir pačiam klubui, nes tokios 
"Musų Pastoge" Nr.15 1992.4.13

sporto salės prie pat klubo nėra 
visame Sydnėjuje ir tėvams atvežu- 
siems savo vaikus nereikėtų laukti jų 
laukuose, o tuo pačiu klubui nereikėtų 
būti priklausomam nuo mūšų "juodųjų 
broliukų"). i

Ypatingą padėką pirmininkas iš
reiškė klubo garbės nariams V. 
Šliteriui, už jo pastangas gauti ir 
parodyti lietuviškojo gyvenimo filmus,; 
B.-. Paskočimui - taip sąžiningai 
renkant pinigus. Padėkota ir visiems 
klubo rėmėjams, Lietuvių namams už 

nemokamai duotas sales ir kt. Be viso 
to klubas ” Kovas" tikrai negalėtų 
išsilaikyti.

Revizijos komisijos protokolą per- i 
skaitė .V.,Šliteris.. prieš, tąkijcKovo" . 
iždininkui P. Šumskui pateikus metinę ' 
kiubo kasos • apyskaitą, iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimai susirin
kimo buvo priimti. Susirinkimo pirmi
ninkas J. Damorauskas pakvietė E. 
Lašaitį paskelbti naujus "Kovo" gar
bės narius. Jais tapo Trudi Dambraus 
kienė ir Vladas Šneideris. Tr. Dam
brauskienė jau eilę metų labai 
nuoširdžiai dirba su koviečiais. Ne tik 
ji pati, bet ir visa šeima yra 
nepamainomi "Kovo" darbuotojai, 
iškilus sportininkai, dideli klubo rėmė
jai. Gaila, kad dėl ligos pati Tr. 
Dambrauskienė negalėjo atsiimti sa
vojo garbės ženklo, o jį atsiėmė vyras 
Juozas, palydint gausiems susirinku
siųjų plojimams. VI. Šneideris dabar 
yra vienintelis aktyvus pirmosios ir 
steigiamosios "Kovo" valdybos narys. 
Buvęs aktyvus sportininkas ir dabar 
aKtyvus kovietis. labai nuoširdžiai 
padeda klubui.

į naująją valdybą buvo išrinkta ir 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: E. 
Lašaitis - pirmininkas, B. Migutė - 
sekretorė, P. Šumskas iždininkas. 
Alg. Skirka - iždininko padėjėjas, 
nariai P. Andriejunas, S. Gustafson 
ir P. Burokas. Revizijos komisiją 
sudaro V. Šliteris, D. Atkinson ir V. 
Binkis.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
pasiūlyta vaiaybą rinkti tik vienc- 
riems metams, kas ir yra numatyta 
klubo statute. Buvo nusiskundimų, 
kad labai blogai renkamas nario 
mokestis, tai klubui daro daug 
nuostolių. Pasiūlyta nario mokesčio 
knygutes išdalinti atskirų sekcijų 
vadovams, kad jie visą laiką surinktų 
nario mokestį iš savo narių. ALFAS 
pirmininkas A. Laukaitis pranešė, kad 
Australijos krepšinio federacija į 
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Australiją yra pakvietusi Lietuvos 
olimpinę vyrų krepšinio rinktinę, kuri 
čia viešės nuo gegužės 12 iki 25 dienos 
ir žais eilę rungtynių įvairiuose 
Australijos miestuose. Šią žinią susi 
rinkusieji sutiko labai džiaugsmingai ir 
numatė, kad tada, kai rinktinė bus 
Sydnejuje, sportininkai padarys viską, 
kad juos primti kaip galima gražiau. 
ALFAS pirmininkas plačiau paaiškino 
dėl ALFAS ir sporto klubų paskelbto 
pinigų rinkimo vajaus Lietuvos oiim- 
piečiams, vykstantiems į Barseloną. 
Tai bus taip vadinami "kišenpinigiai", 
kuriuos gaus kiekvienas olimpietis, 
išskyrus, žinoma, turtingus užsienie
čius. Pinigai, kartu su visų Australijos 
lietuvių pasveikinimu bus įteikti 
Lietuvoje, atsisveikinimo su sporti- 
nikais metu. Visi susirinkusieji buvo 
prašomi prisidėti prie šio vajaus ir 
padėti mūsų olimpiečiams asmeniškai.

Neseniai grįžęs iš Lietuvos V. 
Šliteris paaiškino apie labai sunkią 
popieriaus gavimo galimybę, aukštai 
pakilūs1 popieriaus kainai. Jis prašė 
pinigine auka padėti Lietuvos "Spor
to" laikraščiui, nes šis laikraštis yra 
labai reikalingas musų sportininkams 
- jis teikia labai daug žinių apie 
Australijos lietuvių sportininkų gyve
nimą. "Sporto" laikraščiui remti aukas 
renka Marija Atkinson.

Lietuvos karių veteranų sąjungos ir 
Sydnejaus lietuvių katalikų kultūros 
draugijos pirmininkas A. Vinevičius 
abiejų draugijų vardu sveikino sporti 
ninkus. o vykstantiems į Olimpines 
žaidynes Lietuvos sportininkams ra- 
movėnų vardu įteikė 150 dolerių ir 
Katalikų draugijos vardu 100 
dolerių.

Nuoširdus sportiškas ačiū už aukas.
Susirinkimo pabaigoje visi sugiedojo 

Lietuvos himną.
***

Šių metų kovo 4 dieną suėjo 41 
metai, kai Sydnejuje gražiai veikia ir 
gyvuoja "Kovas". Metais anksčiau čia 
bfivo įsteigtas pats pirmasis Australi
jos lietuvių sporto klubas, vadinamas 
"Sydnejaus lietuvių sporto klubu". Per

AUKOS LIETUVOS OLIMPIEČIAMS
Australijos lietuviai labai šiltai atsi
liepia į ALFAS paskelbtą piniginį 
vajų, kuriuo norima paremti Lietuvos 
olimpiečius, vykstančius į Barselonos 
olimpines žaidynes.

SYDNĖJUJE AUKOJO
Sydnėjuje olimpiečiams aukojo:

250 dolerių - Sydnejaus lietuvių 
klubas;

200 dolerių - Milda - Knygnešio 
dukra;

po 100 dolerių - A. ir Z. 
Storpirščiai. H. Meiliūnas;

50 dolerių - A. Jomantas iš Bell, 
Park, Vic.; J. Jasiulaitis, .M. 
Šumskas;

po 20 dolerių - J. Zinkus, L. 
Milašas. A. Reisgys.

Nuoširdus sportiškas ačiū visiems 
aukojusiems.

Norintieji paremti Lietuvos olim
piečius čekius gali siųsti ALFAS 
vardu: 18 Miller Ave., Ashfield 2131.

MELBOURNE AUKOJO
Melbourne Lietuvos olimpiečiams 

aukojo:
200 dolerių - Melbourno katalikių 

moterų draugija;
100 dolerių - V. Ališauskas;
po 50 dolerių - P. Dranginis. J. 

Balbata, E. ir V. Stagiai, O. 
Baltrušaitis, G. Morkūnas. Prapijos 
choras, M. Žiogienė;

25 dolerius - V. ir M. Lang;
po 20 dolerių - Z. Poškaitis, N. N., 

P. Ūsienė, L. Samsonienė, V. ir A. 
Dumčiai, J. ir S. Meiliūnai, J. Ūsas, A. 
Staugaitis, J. Zaikauskas, P. Bimba, P.
Šaulys, Rutkauskas, J. Kvietelaitis; 

visą tą laiką nuveikta labai daug: 
daug narių praėjo per "Kovo" eiles ir 
šiandien, net- trečios kartos jaunieji 
gina baltai žalias "Kovo" spalvas. Per 
tuos metus sporto klubas ne tik kad 
nenustojo veikti, kaip tai atsitiko su 
daugeliu kitų organizaciją,,,pęt dar 
išsiplėtė. Nors gyvavimo pradžią puvo 
labai sunki, tačiau iš Lietuvos 
atsivežtas tautinis ir sportinis ryžtas 
viską nugalėjo, o vėliau jau ir 
gyvenimas buvo lengvesnis. Šiandien, 
retėjant senajai kartai’,’" o 'juos 
pakeitusiems neturint to ’ didėlio 
tautinio patriotizmo ir, dar blogiau, 
atvykstantiems dabar iŠ Lietuvos 
beveik visai neįsitraukiant į mūsų 
gyvenimą, lietuviškas ir sportinis 
darbas yra gana sunkus. Be to, tprint 
ir finansines problemas, sportininkams 
dirbti darosi vis sunkiau - Teikia 
nuomoti brangias sales, įsigyti apran
gą ir kt. Iki šiol klubai labai daug 
padėdavo savo sportininkams, todėl aš 
manau, kad mes, lietuviai turime 
panašiai daryti, kaip daro australų ir 
kitų tautybių sporto klubai. Ten 
kiekvienas užsimoka už treniruotės, 
įėjimą į rungtynes, registracijos 
mokestį, dalinai užsimoka už unifor
mas ir kt. Mėgėjų klubų vaidyboms 
belieka visa tai tinkamai reguliuoti. 
Musų klube, tikiu, kad neapsiriksiu 
sakydamas, jog žaidėjai yra tikrai 
išlepinti ir laukia iš vaidybų visko, tuo 
tarpu pačioms valdyboms jie labai 
mažai kur padeda. Tai rodo net 
paskutinis, metinis "Kovo" susirinki
mas - į jį labai mažai sportininkų 
teatvyko, nors busimoje sporto šven
tėje šiais metais norės gausiai 
dalyvauti. Jaunimas turi įsidėmėti ir 
žinoti, kad vyresnieji sporto darbuo 
tojai nėra ir negali būti jų tarnai, 
kurie parūpintų jiems pinigų. Geriau 
turėti mažiau, bet veiklių, sportinę 
lietuvišką reikšmę suprantančių, kar
tu su savo vadovais ir valdyba 
nuoširdžiai dirbančių sportininkų, o e 
ne tik narių, tenorinčių malonumą 
turėti vien sau.

Veteranas

15 dolerių - R. Aglinskas;
po 10 dolerių - Alekna, J. 

Grigaitienė', G. Gasiūnienė, J. Stanke
vičius, L. Verbylienė, R. Svambarys, 
V. Simankevičius, J. ir Z. Kalpokai, V. 
Vaitkus, V. Lesniauskas, V. Gabrilai- 
tis, V. Kružienė, V. Lazauskas;

5 dolerius - E. Markonienė.
CANBERROJE AUKOJO

Canberroje olimpiečiams aukojo:
40 dolerių - J. Mockunas;
po 10 dolerių - F. Katauskienė, B. 

Minius;
5 dolerius - Glaubertas.

WOLLONGONGE AUKOJO
Woliongonge olimpiečiams aukojo:
100 dolerių - Sigita Gailiūnaitė, 

savo tėvelio a.a. Mato Gailiūno 
atminimui.

Visiems aukojusiems dėkojame Lie
tuvos olimpiečių vardu.

ALFAS valdyba

Lietuvos tautiniam olimpiniam ko 
mitetui aukojo:

Sydnėjuje - 200 dolerių - EŽY 
klubas (per M. Atkinson);

Melbourne - 100 dolerių - M. 
Antanaičiai;

50 dolerių - M. Sodaitienė;
Adelaidėje - 30 dolerių - A. ir A. 

Urnevičiai;
10 doierių - E. Hostry.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dė
koju. \ '

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje
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MŪSŲ MIRUSIEJI
SU A. + A.-

a 
A. JUREVIČIUM ATSISVEIKINANT

Mirtis savo ledine ranka palietė Tave 
Ir angelas mirties - pamojo į save: 
- Sek mane dausų keliais, pas Tą, 
Kuris tave sutvėrė.

***
Kovo mėnesio 13 dieną pas Sutvė

rėją iškeliavo a.a. Antanas Jurevičius.
Antanas buvo kilęs nuo Radviliškio. 

1922 m. rugpjūčio 22 dieną jis gimė 
ūkininko šeimoje. Karo metu tarnavo 
generolo Plechavičiaus Vietinėje 
rinktinėje. Vietinę rinktinę gen.
Plechavičiui paleidus, Antanas buvo • pasiruošęs
areštuotas ir išvežtas Vokietijon. 
Lietuvoje liko tėvai, du broliai ir dvi 
sesutės. Broliai žuvo rusų okupacijos 
metu, viena sesutė mirė, o kita 
tebegyvena Lietuvoje.

Karui pasibaigus Antanas gyveno 
išvietintų asmenų stovykloje Selin- 
genstadte. Australijon atvyko pir
muoju transportu. Pakeliui į Australi
ją, laive jis susipažino su Irena ir 
Bonegilos stovykloje ją vedė. Privalo 
mo darbo sutartį Antanas pradžioje 
atliko prie obuolių skynimo Sheppar- 
tono apylinkėse. Likusį sutarties laiką 
jam teko dirbti Tasmanijoje. Dirbo 
popieriaus fabrike "Boyer" prie New 
Norfolk, vėliau aliuminio gamyklos 
statybose Bell Bay. Ten darbams 
pasibaigus, atvyko į Hobartą. Dirbo 
tekstilės fabrike. Prieš keletą metų jį 
ištiko didelis širdies smūgis. Ligoninė
je išbuvo porą mėnesių, tačiau visiškai

nepasveiko, liko invalidas. Jaunystėje 
Antanas buvo linksmo būdo žmogus, 
mėgo susibūrimus, pramogas, turėjo 
gražų balsą ir dainavo "Boyer” 
lietuvių chore. >

Begyvenant New Norfolke Antanas 
su žmona Irena globojo kunigą, kuris 
retkarčiais iš Melbourne atvykdavo 
aplankyti apylinkėse išsibarsčiusių 
lietuvių. Kunigo kelionėse Jurevičiai 
jam kelią visada rodydavo. Velionis 
buvo labai draugiškas, visuomet 

pagelbėti tam, kam tos
pagalbos reikėjo. Paskutiniuosius ke
letą metų retai kur Antanas bepasiro- 
dydavo, gyveno vienas, atsiskyręs nuo 
šeimos. Kovo mėn. 13 dieną "Meals on 
Wheels" dąrbuotojai pristatė jam 
kasdienius pietus ir rado jį mirusį... 
Nuvargusi širdis sustojo plakusi.

Gedule paliko atsitolinusią žmoną 
Ireną, dvi dukras ir du sūnūs.

Gedulingos pamaldos buvo atlaiky
tos šv. Jono bažnyčioje Glenorchy. 
Pamaldose dalyvavo beveik visi Ho- 
barto apylinkėse gyvenantys lietuviai. 
Pamaldas laikė australų kunigas 
Michael Delaney, bendruomenės pir
mininkas R. Tarvydas atliko skaity
mus.

Palaidojome a.a. Antaną Cornelian 
Bay kapinėse kur savo vietelę buvo 
išpirkęs jau prieš daugelį metų.

Ilsėkis ramybėje.
S. Augustavičius

PADĖKA
Vasario 25 - oji, a.a. Motiejaus Gailiūno diena - nelauktoji!.. 
Dėkojame kun. Bronk už Rožančių ir religines laidotuvių apeigas. 
Ačiū M. Šumskui ir A. Paplauskui už tartus atsisveikinimo žodžius. 
Dėkojame J. Reisgiui už velionio aprašymą spaudoje ir J. Reisgytei

- Frasser už pagalbą namuose. Ačiū B. ir V. Barkams ir R. Lokienei už 
aukas "Mūsų Pastogei". Dėkojame už užuojautas spaudoje ir laiškais, 
dėkojame.viems, kurie susirinkote palydėti a.a. Motiejų jo paskutinėje'> 
kelionėje. , ,

Ten tėvynėje, prie tėviškės vartų, a.a. Motiejaus laukia jo tėvai, du 
broliai ir būrys jaunystės draugų.

Nuoširdžiai dėkojame Jums visiems.

Bronė Gailiūnienė, dukra Sigita, 
sūnus Vytautas su šeima,

PADĖKA
A.A. ANDRIUI ARLAUSKUI 

mirus, dėkojame kun. P. Martūzui už laidojimo apeigų atlikimą, 
visiems, pareiškusiems mums užuojautą ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Liūdesyje likę tėvas Aleksas 
ir brolis Algis

A. + A. Algimantui Grigoniui
mirus, jo dukrelei Jūratei nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

a Julija Kaunienė

Jūratės Grigonytės tėveliui

A. + A. Algimantui Grigoniui
mirus, visai jos šeimai užuojautą reiškia" ■ '' ' . * Y

V. ir G. Howe,
R. Ir M. Mauragių šeima 

ir M. Puijienė

fcažto tyrinėtojų skelbtinai 
VILTIS PO MIRTIES (SKELBIMAS) .

Tęsinys iš 14 numerio.
VĖL BUS GYVAS

Gali būti, kad Morta buvo susipaži
nusi su puikiomis pranašystėmis, 
užtikrinančiomis tikinčiuosius, kad 
ateina laikas, kuriuo mirusieji, jauni ir 
seni, bus sugrąžinti gyveniman. Jėzus 
dažnai aplankydavo Mortos namus ir ji 
buvo girdėjusi stebėtinus gyvybės 
žodžius, išeinančius iš jo šventų lūpų. 
Todėl, išgirdusi Jėzų sakant: "Tavo 
brolis atsikels", ji atsiliepė: "Žinau, 
kad jis prisikels prisikėlime, paskutinę 
dieną". (Jono 11:12). Ji žinojo, kad 
visi mirusieji prisikels, bus pabudinti iš 
mirties miego, nes ji tikėjo, kad toks 
buvo Dievo pianas visos žmonijos 
palaiminimui.

O ką Morta reiškė sakydama 
"paskutinę dieną?" Dievo planas 
išgelbėjimui žmonijos iš nuodėmės ir 
mirties yra padalintas į periodus, 
kurie Biblijoje vadinami "dienomis". 
Paskutiniame Dievo paskirtame laiko
tarpy, anose dienose, dieviškasis 
atsteigimo planas pasieks aukščiausį 
laipsnį. Šita "paskutinė diena” Dievo 
plane yra tūkstantis metų ilga, nes tai 
yra Kristaus karaliavimo laikas.

; , /
Ji vadinama "diena” todėl, kad 

pirmesnius šešius tūkstančius metų 
žmonės turėjo nemalonių prityrimų, o 
Šventraštyje tasai laikas vadinamas 
tamsybės, sielvarto ir mirties naktimi. 
Psaimistas rašė apie tamsią nuodėmės 
ir kentėjimų naktį ir busimąjį rytą, 
štai jo žodžiai: "Jo (Dievo) rūstybė 
pasilieka tik akimirka, bet jo palanku
me yra gyvenimas. Vakare apsinakvo- 
ja verksmas, tačiau rytą apsilanko 
džiūgavimas". - Psa. 30:5.

Nors Dovidas kalba apie Dievo 
"rūstybę", bet nereikia manyti, kad jis 
yra kerštingas, ar kad jis randa 
smagumą sutvėrimų kentėjimuose. 
Netikėkime, kad jo rūstybė bus 
parodyta amžiname bedievių kankmi- 
me liepsnojančiame pragare, arba tūlą 
laiką "skaistykloje". Naujajame Tes
tamente aiškinama, kad jau dabar 
Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus 
prieš visokią neteisybę. (Rom. 1:18) 
Dievo rūstybė apsireiškia mirties 
bausmėje, kurią kenčia visi žmonijos 
nariai, nes "visi miršta Adome". - 
Kor. 15:22.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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BALTIC STORES &Čo"
(Z. Juras & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku 
su Lietuva.

gamintus vaistus, angliškas ir 
rūbus, elektronines prekes,

bendradarbiavimu
Iš Anglijos siunčiame:
Geriausius dabartiniame pasaulyje

kitų kraštų medžiagas, avalynę,
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

cv ■..Specialus 1992. metų SIUNTINYS Nr..l susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

bliuskutės, sportinio moteriško arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų. Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu.

SIUNTINYS Nr.2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros, 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos, J 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.

PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto).
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARŲ 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS, 
UNIT TRUSTS.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAUIR TAUPIAU

t % 
I
I * 
I* 
I %
I t
I* 
I *
I % 
I %
i 
l* 
l *
l *
l
I* 
I *
I %
I *
I %
I > 
Is

; APLANKYKITE ŠIEMET VILNIŲ Į
Šiais, 1992 metais, nukritus oro kelionių karnoms, pats laikas I 

aplankyti Lietuvą arba pakviesti savo gimines, draugus paviešėti ( 
I Australijoje. ,

* į VILNIŲ - viena iš geriausių oro linijų LUFTHANSA - 2,380 '
l dolerių. j
I * iš Vilniaus į Australiją MASKVA AUSTRALIJA - 1780 i

dolerių. I
* Mes rengiame grupinę pažintinę ekskursiją, į kurią įeina Čikagoje j

I vyksiąs Lietuvių šokių festivalis per Pasaulio lietuvių bendruomenės |
kongresą ir Vilniaus aplankymas. Jus aptarnaus geriausios oro linijos - !
Qantas - Swiss Air. Ekskursiją globos Algis Bučinskas. Išvykstama { 

I birželio 27 dieną, kelionės kaina 2.685 dolerių. į

* LUFTHANSOS speciali išvyka. Junkitės prie musų palydovo, •
birželio 19 dieną mes išvykstame, į Frankfurtą ir iš ten į Vilnių. Į

I Kelionės kaina 2.400 dolerių. Paskubėkite, vietų turime nedaug! |
* KITI PATARNAVIMAI. Mes pasirūpinsime jūsų svečių

Australijoje sveikatos draudimu, siunčiame maisto siuntinius, j 
I rūpinamės viršsvoriniu bagažu, pagal specialias kainas siuntinius I 

paimame iš jūsų namų.
EASTERN .EUROPE KELIONIŲ BIURAS. t J
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SYDNĖJUJE

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
VELYKOSE

Balandžio 19 d., sekmadienį, iškil
mingos pamaldos lietuviams St.

Joachim's bažnyčioje 11.30 valandą, 
kuriose Aleliuja ir kitas giesmes išpildys 
„Dainos“ choras, vadovaujant Birutei 
Aleknaitei ir Justinui Ankui.

Nuoširdžiai kviečiame visus para
pijiečius ir svečius dalyvauti, 
pamaldose ir kuo gausiau priimti šventą 

komuniją, aukojant už prisikėlusią 
tėvynę, ypač prašant palaimos jos darbų 
ir rūpesčių kelyje į laisvę.

Leiskite pasveikinti visus su šven
tom Velykom. Tegu jų džiaugs
minga pergalė aidi ir mūsų gyvenimo 

kelionėje.
CPrel. ^Butkus, Ut-iin. U3. uMartūzas

PADĖKA
Mieloms p.’ B. Gailiunienei ir jos 

dukrai Sigitai už Lietuvių klubui 
padovanotus elektrinius vargonus 
nuoširdžiai dėkojame.

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyba

IEŠKO
Savo pusbrolio Jurkėno Petro gyve

nančio Australijoje ieško Sergejevas 
Leonidas.

Jurkėnas Petras gimė 1924 m. 
Šiauliuose. Jo mama buvo Marytė 
Sergejevaitė - Jurkėnienė. Iki karo 
pradžios jis gyveno Šiauliuose, Padir-

sių gatvėje. Žinančius prašome 
rašyti: L. Sergejevui, Tilžės gt. 190 - 
44, Šiauliai 235400, Lietuva.

PRANEŠIMA.!
Sydnėjaus Apylinkės valdyba pra

neša, kad, taikinant Svaitgalio mo
kyklai ir jaunimui, Motinos dienos 
minėjimas rengiamas gegužės mėn. 3 
dieną, 2.30 vai. Lietuvių klube.

įdomią paskaitą tą dieną skaitys 
jauna mama iš Lietuvos t Giedrė 
Budienė.

Minėjimu mes pagerbsime visas 
gyvas musų Motinas, kurios nežiūrint 
visų gyvenimo vargų ir kančių tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje su didžiule 
meile ir begaliniu pasiaukojimu savo 
vaikus auklėja lietuviškoje dvasioje.

Savo apsilankymu Jūs ne tik 
moraliai, bet ir materialiai paremsite 
Sydnėjaus savaitgalio mokyklėlę.

MIRUSIŲ MOTINŲ ATMINIMAS
Pamaldos, kurias laikys prelatas P. 

Butkus MBE, skirtos mirusioms moti
noms, įvyks gegužės 10 dieną St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Po 
šy. Mišių vyks kapų lankymas Rook- 
woode.

LAIŠKAI į LIETUVĄ
Žiniomis, gautomis per pasikalbėji

mą telefonu su Lietuvos pašto 
technologijos skyriaus viršininku Ar
vydu Pranckūnu, sužinota, kad nuo 
vasario 22 dienos užsienio pašto 
siuntos į Lietuvą vežamos per 
Kopenhagą.

Taip pat gautas laiškas iš Australi
jos tarptautinio pašto departamento, 
kuriame reiškiamos garantijos, kad 
visos į Lietuvą einančios pašto 
siuntos, laiškai yra siunčiami tik per 
Vakarų Europos šalių miestus, kaip 
Frankfurtas, Londonas, Kopenhaga.

A. Kramiiius
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba
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SYDNEJaUS LIETUviul
NAMUOSE , ..I

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414 j 

........  I 
Pranešame, kad Sydnėjaus lietuvių klube sekantis |

TURGUS |
įvyks balandžio 26 dieną.
LAUKIAME VISŲ! j

Klubas švenčių metu (Public Holidays) ?
atidaromas nuo 12 valandos 3

----------------------------------------------------------------- !
KLUBO VALGYKLA VEIKIA 1

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais i
nuo 6 iki 9 vai. p. p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

SMORGASBORD f |
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p. į

PADĖKA
Sėkmingai išlaikęs praeitų metų 

lituanistinių kursų egzaminus, nuošir
džiai dėkoju Isoidai 1. Poželaitei - 
Davis ir Kristinai Dundienei už 
kantrybę ir įtemptą darbą, vedant 
metų pamokas. Ta pačia proga taip 
pat norėčiau padėkoti Australijos 
lietuvių fondui už man skirtą premiją.

i Paulius Rapinskaš

PADĖKA
A.a. Juozo Pelenausko (Joe Pėll'en) 

atminimui, jc artimi draugai, gyve- 

TALKA
Paskolos: (Nuo balandžio 1 d.)

Pirmiesiems 
namams 

10.5%
Su turto 
užstatu 

11%
Komercinės

13%
Asmeninės

17%
Paskolos grąžinamos mėnesiniais mo (ėjimais;

procentai p risk ai lomi kas 3 mėnesius.

nantys Sain Usage, Prancūzijoje, 350 
dolerių auką skiria Socialinės globos 
moterų draugijai Melbourne.

Nuoširdžiai dėkojame poniai Ray- 
monde Pechinot, panelei Dominique 
Roiand, ponui Thierry Roland, poniai 
Christianne Pechinot, ponams Jacky 
Pechinot, Patrick Flaquiere, Pascal 
Loriot, Jean - Pierre Gonzales.

Melbourno socialinės globos moterų 
draugija

PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR į KITAS KELIONES 
KREIPKITĖS į MUS

PAS MUS DIDELIS KAINŲ PASIRINKIMAS

VILNIUS nuo $2099 Indėliai:
* Patogus persėdimai.

* Galimi sustojimai Bangkoke, 
Hong Konge, Singapūre ir Europoje.

* Kelionės aplink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

ŽEMIAUSIOS KAINOS IR 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS.

Sydacy - 72 Campbell St Tel (02) 212 5077
Baaketmra -132 Old Town Centre PI Tai (02) 70S 2311

Lie. 2TA 00 3456

Metiniai

9%
(Min. $500)

6 mėn.

8.5%
(Min. $500)

3 mėn.

8%
(Min. $500)

Einamosios 
sąskaitos

7%
Terminui suėjus, pinigus ir palūkanas galima išimti ar pervesti 

į kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša dėl pinigų išėmimo, 
sąskaita automatiškai pervedama naujam terminui. Pinigus iš 
terminuotų sąskaitų galima išimti dar terminui nesuėjus. Tuo 

atveju mokama tik pusė viršminėtų procentų už išlaikytą laiką.
Talka viršminėtus procentus gali keisti metu bėgyje 

atsižvelgiant i bankų ir finansinių ištaigų siūlomus procentus.

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA "TALKA"
Adelaide Melbourne Sydney
362 7377 328 3466 796 8662
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