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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LIETUVOS MINISTRO 

PIRMININKO PATVIRTINIMAS

Šių metų kovo 10 dieną Lietuvos 
Respublikos Seime balsų dauguma (70 
- už, 13 - prieš, 23 susilaikė) pritarta 
Respublikos prezidento A. Brazausko 
pasiūlytai Adolfo Šleževičiaus kandi
datūrai į ministro pirmininko postą. Iš 
karto po balsavimo A. Brazauskas 
perskaitė dekretą Nr.ll, kuriuo A. 
Šleževičius skiriamas Lietuvos Res
publikos ministru pirmininku, pagal 
Konstituciją per 15 dienų jis turi 
suformuoti Vyriausybę.

Ankstesniame Pagrindiniame Įsta
tyme (laikinojoje Konstitucijoje) 
Aukščiausioji Taryba tvirtino kiek
vieną ministrą individualiai. Akivaiz
du, kad tokioje sistemoje ministras 
pirmininkas praktiškai turėjo labai 
nedaug galių.

Naujasis ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius.

Kartu su Prezidento rinkimais 
priimtoje naujojoje Konstitucijoje 
Seimas tvirtina tik ministrą pirminin
ką, kurį Seimui pasiūto prezidentas. 
Ministrus parenka ir siūlo ministras 
pirmininkas, o juos tvirtina preziden
tas. Pagal Konstituciją, ministrų 
pakeitimas vyks analogiška tvarka - 
siūlant ministrui pirmininkui ir tvirti
nant prezidentui. Taigi dėka naujosios 
Konstitucijos, ministras pirmininkas 
įgauna aiškias vadovavimo galias.

Be to. Seimas 86 balsais (prieš 
nebuvo, susilaikė 13) buvo pritarta 
Lietuvos banko valdybos pirmininko 
Viliaus Baldišio atsistatydinimui.

PATVIRTINTA LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖ

Šių metų kovo 16 dieną Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir atsižvelg
damas į Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko Adolfo Šleževičiaus teiki
mą, pasirašė dekretą dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės sudėties. Jos 
sudėtis tokia:

Julius Veselka - ekonomikos minis
tras,

Algimantas Vladas Stasiukynas - 
energetikos ministras;

Eduardas Vilkelis - finansų minis
tras;

Audrius Butkevičius - krašto ap
saugos ministras;

Dainius Trinkūnas - kulturos ir 
švietimo ministras,

Gintautas Kovaičikas - miškų ūkio 
ministras;

Albertas Ambraziejus Sinevičius - 
pramonės ir prekybos ministras;

Gintautas Žintelis - ryšių ir
informatikos ministras;

Teodoras Medaiskis - socialinės
apsaugos ministras;

Algirdas V apšys - statybos ir
urbanistikos ministras;

Jonas Prapiestis - teisingumo minis
tras;

Jonas Biržiškis - susisiekimo minis
tras;

Jurgis Brėdikis - sveikatos apsaugos 
ministras;

Povilas Gylys - užsienio reikalų 
ministras;

Romas V aitiekunas - vidaus reikalų 
ministras;

Rimantas Karazija - žemės ūkio 
ministras.

Algirdas Brazauskas, pasveikinęs 
Vyriausybės narius, pažymėjo, kad 
vienas iš pagrindinių naujosios Vy
riausybės uždavinių yra padėti žmo
nėms gyventi.

Naujoji Vyriausybė artimiausiu lai
ku turi pristatyti Seimui savo progra 
mą. Po priesaikos Seime Vyriausybes 
nariai oficialiai pradės eiti savo 
pareigas.,

Ministrai: dr. Jurgis Brėdikis (kairėje) 
ir Povilas Gylys (A. Ūžos pieš.)

PREZIDENTO VĖLIAVA
Gana didelį susidomėjimą sukėlė 

Lietuvos Respublikos prezidento vė
liava. Vasario 18 dieną buvo priimtas 
Seimo nutarimas "Dėl Respublikos 
Prezidento vėliavos spalvų etaloninio 
atvaizdo". Nutarimas (Nr. 1-80), 
pasirašytas Č. Juršėno, kovo 9 dieną 
faksu išsiuntinėtas Lietuvos Respub
likos ambasadoms ir konsulatams, 
taigi reikia manyti, kad esama 
pageidavimo jį pagarsinti. Nutarimo 
tekste rašoma:

"Lietuvos Respublikos Seimas nu
taria: '

1. Patvirtinti dailininko Algirdo 
Každailio sukurtą ir Lietuvos heraldi
kos komisijos patvirtintą Respublikos 
Prezidento vėliavos spalvų etaloninį 
atvaizdą.

2. Nustatyti tokį Respublikos 
Prezidento vėliavos etaloninį atvaiz
dą:

OLEGAS TRUCHANĄS ŽYGYJE. Iš Canberoje statyto veikalo apie O. Truchaną - 
„Vienatvė mano motina“. Pryšakyje - aktorius Renald Navarro.

"Respublikos Prezidento vė
liava - purpurinis audeklas, iš trijų 
kraštų apjuostas auksine virvute, o jo 
abiejose pusėse centre vaizduojamas 
Lietuvos valstybės herbas -- Vytis: 
herbinio skydo raudoname lauke 
vaizduojamas sidabrinis šarvuotas 
raitelis ant balto žirgo, laikantis 
dešinėje rankoje virš galvos iškeltą 
sidabrinį kalaviją. Prie raitelio kairio
jo peties kabo mėlynas skydas su 
dvigubu auksiniu kryžiumi. Žirgo 
balnas, gūnia, kamanos ir diržai 
mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų 
žąslai, balno kilpa ir pentinas, 
makšties bei žirgo aprangos metaliniai 
sutvirtinimai auksiniai.

Respublikos Prezidento vėlia
voje herbinį skydą laiko sidabriniai: iš 
dešinės grifas, iš kairės - vienaragis, 
stovintys ant sidabrinio postamento. 
Grifo priekinės kojos, užpakalinių 
kojų nagai, snapas bei vienaragio 
spiralinis ragas ir kanopos auksiniai, 
abiejų gyvūnų liežuviai raudoni".

šitaip baigiasi tas nutarimas. Jūsų 
korespondentui nepažįstami tie mito 
loginiai, skydą palaikantys gyvūnai, 
tad pasitikrinau žodyne ("Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas", Vilnius, 
1954 m.). Nei šiame, nei keliuose 
kituose lietuvių kalbos žodynuose 
"vienaragio" neradau. Tikriausiai, 
pastarasis gyvūnas yra tas, ką 
angliškai vadina "unicorn". Mano 
žodynas "grifui" duoda dvi prasmes, 
cituoju: 1. antikinėje mitologijoje - 
sparnuota būtybė su erelio galva ir 
liūto liemeniu, 2. plėšrus, didelis 
paukštis, mintantis dvėseliena. Be 

abejo, pirmas grifo apibudinimas yra 
turėtas omenyje, kuriant prezidentinę 
vėliavą.

Lietuvos Didieji Kunigaikščiai, at
rodo, pasitenkino vėliava su Vyčiu. 
Lietuvos Respublikos Prezidento vė
liava prieš 1940 metus buvo baltas

Vytis raudoname dugne. Kažin ar 
vertėjo dabar išradinėti naujus ir 
nepažįstamus simbolius, lyg tai senieji 
nebūtų pakankamai vertingi.

NUOSAVYBĖS ATGAVIMAS
Nenuostabu, kad išeivijoje yra daug 

susidomėjimo apie savo, savo tėvų ar 
senelių nuosavybės atgavimo galimy
bes. Esama žmonių, kurie net yra 
pasiruošę grįžti į Lietuvą ir kultivuoti 
savo šeimos ukius, jei tik galėtų juos 
atgauti. Lietuvos Respublikos konsu
latas Australijoje susidomėjusiems 
praktišku nuosavybės atgavimo įgy- 

<»*>*»*! »» ♦ *■»» ivenų u i nu u, patana Meipuč 4 liciuvuo 
Respublikos Seimo juridinio skyriaus
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\tkelta Iš 1 psi.

vedėjo pavaduotoją p. V. Sinkevičių, 
Gedimino pr. 53. 2026 Vilnius.

Manau, kad dabartinė padėtis bus 
daug kam įdomi. Pateikiame ištrauką 
iš vieno, vasario 26 dieną rašyto, 
atsakymo vienam iš .užklausiusiųjų:

"Jūs teiraujatės dėl turto grąžinimo 
sąlygų. Paaiškiname, kad įstatymais 
nustatyta, jog nuosavybės teisė į 
išlikusį nekilnojamą turtą atstatoma:

1. buvusiam turto savininkui, jeigu 
jis pagal Lietuvos Respublikos įstaty
mus yra Lietuvos pilietis ir turi šią 
pilietybę patvirtinantį dokumentą ir 
nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.

2. mirus buvusiam savininkui - jo 
vaikams (įvaikiams), tėvams (įtė
viams) ir sutuoktiniui. Mirus buvusio 
savininko vaikui, nuosavybės teisė į 
jam tenkančią išlikusią nekilnojamojo 
turto dalį atstatoma jo sutuoktiniui ir 
vaikams, jeigu jie pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymą yra Lietuvos 
piliečiai ir turi šią pilietybę patvirti
nantį dokumentą bei nuolat gyvena 
Lietuvos Respublikoje.

Sprendžiant pagal Jūsų laiške 
išdėstytus duomenis, Jus jau atstatėte 
Lietuyos pilietybę ir turite tai 
patvirtinantį dokumentą - Piliečio 
pažyfnėjimą. Taigi, vieną įstatymo 
sąlygą jau įvykdėte. Kita sąlyga -1, y. 
reikalavimas nuolat gyventi Lietuvoje 
bus laikoma įvykdyta, kai Jus:

įgysite Lietuvoje pagal nuosavybės 
teisę gyvenamąją patalpą ar ją 
neterminuotai išsinuomosite, arba 
gyvensite Lietuvoje kaip savininko ar 
nuomininko šeimos narys; ir dirbsite 
Lietuvoje pagal darbo sutartį, ar 
turėsite Lietuvoje kitą apmokestina
mą užsiėmimą, ar gausit Lietuvoje 
legalią pensiją; ir mokėsite Lietuvoje 
pajamų ir kitus mokesčius, ėr įstaty
mų numatyta tvarka busite nuo jų 
atleistas; ir busite įrašytas į Lietuvos 
nuolatinių gyventojų registrą.

Tik įvykdžius visus išvardintus 
reikalavimus Jus galėsite būti laiko
mas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Kadangi kiekvienam Lietuvos pilie
čiui suteikiamas asmens kodas, kuris 
įrašomas tik į piliečio pasą, o Piliečio 
pažymėjimai galios tik iki šių metų 
liepos 1 d., matyt dėl šios priežasties 
Jums buvo pasiūlyta kreiptis dėl 
Lietuvos piliečio paso išdavimo.

Lietuvos Respublikos pilie
čio pasą, asmenys, kurie atstatė 
turėtą Lietuvos pilietybę, neturi 
grąžinti turimo kitos valstybės pilie 
čio paso".

KOZYREVO VIZITAS VILNIUJE
Kovo 15 dieną Vilniuje lankėsi 

Rusijos užsienio reikalų ministras 
Aleksandras Kozyrevas ir susitiko su 
Lietuvos prezidentu A. Brazausku. A.

LIETUVOS SPAUDOJE

Persispausdinta iš "Lietuvos ryto".

Musų Pastoge“ Nr.13 1993.03.29 

Kozyrevas davė spaudos konferenci
ją, po kurios, 1993.03.17 "Tiesos” 
žiniomis, dar pasisakė vyriausias 
prezidento patarėjas R. Rajackas. Jis 
pasakė, kad su prezidentu ilgiausiai 
buvo kalbama apie komisaro prie 
Baltijos valstybių tarybos posto 
įsteigimą. Prezidentas leido suprasti, 
kad šiuo klausimu turėtų būti kolek
tyvinis Baltijos valstybių sprendimas.

į Rusijos užsienio reikalų ministro 
klausimą, kaip vykdomas kariuomenės 
išvedimas, buvo atsakyta, kad "daug
maž ketvertui", ne daugiau. A. 
Kozyrevui rupėjo buvusių Rusijos 
kariškių pensijos, kariuomenės tran
zitas per Lietuvą į Kaliningrado sritį.

KURO TIEKIMAS LIETUVAI

įdomu pastebėti, kad naujame 
ministrų kabinete nėra buvusio ener
getikos ministro L. Ašmanto. Kai G. 
Vagnorius, būdamas Lietuvos ministru 
pirmininku, norėjo L. Ašmantą paša
linti iš šių pareigų, kaip nekompete- 
tingą ar sąmoningai nepasirūpinantį 
Lietuvos aprūpinimu kuru, "naujoji 
Aukščiausiosios Tarybos dauguma", 
neleido tai paaaryti. Buvo netgi baisų, 
kad už "nuopelnus" L. Ašmantas 
turėtų tapti naujuoju ministru pirmi
ninku. Šiandien LDDP, turėdama 
absoliučią daugumą Seime, rado 
prasmingu neskirti l. Ašmanto minis 
tru, o taip pat atleisti ir Lietuvos 
banko valdybos vaidytoją V. Baldišį. 
ir p. v. Baldišį tuometinis ministras 
pirmininkas G. Vagnorius norėjo 
pakeisti, bet Aukščiausioji Taryba to 
neleido paaaryti.

Tuo tarpu Lietuva vis giliau krenta 
į ekonominę prarają. U žsienio reikalų 
ministerijos biuletenių žiniomis, apie 
80 procentų Lietuvos- ‘žmonių turi 
mažesnes pajamas, negu skurdo riba.

Pagal tuos pačius šaltinius, vien už 
natūralias dujas sumokėti Lietuvai 
reikia 30 milijonų JAV dolerių (43 
milijonai australiškų dolerių) per 
menesį. Ką tai reiškia galima maždaug 
suvokti, jei prileisime, kad Lietuvoje 
yra, sakykim, 1 milijonas namų' ar 
butų, aprūpinamų natūraliomis dujo
mis. Tad išeina kiekvienam vienetui 
30 JAV dolerių per mėnesį, o tai yra 
daugiau negu vidutinis mėnesio atly
ginimas. Žinoma, yra ir industrinis 
dujų pareikalavimas, bet šis paprastas 
padėties paskaičiavimas padeda su 
vokti problemos dydį.

Pastebėtina, kad nuo praėjusių 
metų sausio menesio iki birželio 
mėnesio imtinai Lietuvoje atlygini
mai, skaičiuojant tvirta valiuta, buvo 
truputį aukštesni, negu Estijoje ir 
Latvijoje. Lietuva buvo pirmoje 
vietoje, antroje buvo Estija, o trečioje 
Latvija. Taip pat pažymėtina, kad 
atlyginimai kilo visose trijose Baltijos 
valstybėse. Prasidėjus politiniam ne
stabilumui birželio mėnesį, Lietuvoje 
atlyginimai, ^skaičiuojant JAV dole
riais, pradėjo kristi ir krenta iki dabar. 
Tuo tarpu ir Latvijoje, ir Estijoje 
atlyginimai ir toliau kilo, ir dabar yra 
maždaug dvigubai didesni, negu Lie
tuvoje. Politinė kova ir politinis 
spaudimas, vedęs į eventualų LDDP 
grįžimą valdžion, ekonominiai Lietu
vos žmonėms kainavo labai brangiai.

Spaudai paruošė 
Dr. Algis Kabaila 

Canberra, 1993.03.19 
■MUMiinuiiiiniiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiinuiiiiiiiK 
Prašome nepamiršti 

užsimokėti
„Mūsų Pastogės66

. 2 prenumeratų.

KODĖL MES TOKIE, O NE KITOKIE?
Apie kai kuriuos buvusių tarybinių žmonių mentaliteto bruožus.

m
GEDIMINAS MERKYS

Užsienio lietuviai, stebėdami da
bartinės Lietuvos gyvenimą, įvykius 
Lietuvoje, neretai stebiši-ir nesupran
ta, kodėl Lietuvoje vyksta vienoki''ar1 
kitokį įvykiai. Vyksta tai, kas pagal 
australišką, Vakarų mąstymo bruožą,' 
tradicijas, Įprastus veikimo buaus 
neturėtų vyku. Deja, sovietinė san-’ 
tvarka per penkiasaešimt metų Lietu 
voje ne tik šukute nenormalią 
esonomiką su didžiulėmis aisproporci 
jomis, nenormaliomis subjektyvumu 
pagrįstomis kainomis, specifiniais ry 

pirmoje eilėje ekonominę, reikia daugšiais tarp Įmonių ir vartotojų ir t. t

■ - ■

< , -

■

Str. autorius, Gediminas Merkys su žmona Birute. Nuotrauka: I. Bieliūno

bet taip pat suformavo pas buvusius 
tarybinius žmones (o lietuviai pragy
veno sovietinėje santvarkoje taip pat 
50 metų) savotiško mentaliteto, 
sovietiško mentaliteto bruožus. Šie 
sovietinio mentaliteto bruožai : turi 
poveikį ir į buvusių sovietinių 
respublikų (tame tarpe ir Lietuvos) 
ekonomiką, politinį gyvenimą. Gal ne 
visi buvę tarybiniai žmonės, tame 
tarpe ir lietuviai, užkrėsti tuo buvusiu 
sovietiniu mentalitetu, bet, pripažin
kime, kad didelė dalis, iš to ir 
atsiranaa nenormalumai, sunkiai pa-* 
aiškinami Vakarų, Australijos žmonių 
akimis įvykiai, veiksmai.

. . intensyvus ieškojimas atsakymo į 
klausimą "Kaskaltas", orientavimasis 
t praeiti, vietoje to. kad daryti 
konkrečius veiksmus dabartino gyve
nimo pagerinimui.

Kaaa žmones patenka į sunkias 
sąlygas; susiduria su diaeiiais sunku
mais ( o Lietuvoje tų sunkumų tikrai 
netrūksta), jie neretai siekia gauti 
atsakymą į klausimą " Kas kaltas, kad 
man dabar sunku”. Kiek žinau, visų 
musų tautiečių, kurie atvyko į 
Australiją, gyvenimo kelias, bent jau 
pradžioje, buvo tikrai nelengvas. Jie 
galėjo susikoncentruoti į tyrimus "Kas 
kaltas", kad jiems dabar tenka pradėti 
naują gyvenimą sunkiomis sąlygomis? 
Vokiečiai, rusai ar kas kitas. Tačiau 
kada žmonės patenka į sunkias 
sąlygas, jie turi taip pat stengtis 
teisingai atsakyti i klausimą "Ką 
reikia daryti, kad-o,padėtį, pagerinti, 
kaip ir kokiomis konkrečiomis prięiųo- 
nėmis nugalėtLtuos sunkumus, kuriuos 
jiems dabar reikia pergyventi". Nuo 
to. kiek laiko, darbo, energijos, triūso, 
valios ir t. t. žmogus skiria klausimui 
"Kas kaitas ir kiek", kaip nugalėti 
dabartinius sunkumus, mes galime 
skirstyti žmones į besiorientuojančius 
į praeitį ir ateitį. Orientavimasis į 
ateitį, į dabartį reikalauja ne tik 

teoretinių ieškojimų, apmąstymų, 
bet, svarbiausiai, konkrečių veiksmų.

Gal butų tiksliau skirstyti žmones į 
daugiau besiorientuojančius į dabartį, 
į ateitį. Drįstu teigti, kad daugumas 
lietuvių, kurie atvyko į Australiją, yra 
arba buvo žmonės, kūne daugiau 
orientavosi į ateitį, kaip į praeitį. Jie 
dėjo konstruktyvias pastangas, kad 
sėkmingai įsikurti Australijoje. Žmo
nių tarpe yra nemažai svajotojų, 
kurie daug galvoja ir svajoja apie 
gyvenimo sąlygų pagerinimą, tačiau 
mažai daro, kad pagerinti tą savo 
gyvenimą. Kad pagerinti savo padėtį, 

darbo, valios, energijos, sumanumo, 
pastangų, proto ir 1.1..,.kaip konkre
čiais veiksmais pagerinti savo dabar
tinę padėtį.

Orientuotis f klausimą " Kas kaltas" 
ir "Kaip pagerinti savo padėtį" 
dažniausiai neįmanoma. Ir laikas, ir 
energija, ir kiti resursai yra riboti, 
ieškojimas atsakymo į klausimą "Kas 
kaltas" yra lengvesnis kelias. Jį 
dažniausiai pasirenka silpnesni žmo
nes. ieškojimas atsakymo į klausimą 
"Kas kaitas" dažniausiai yra skatina
mas jausmų, reikalauja dažniausiai 
kabinetinio mąstymo, mažiau konkre
čių, valingų veiksmų, konkrečios 
aktyvios veiklos, efektyvių kontaktų 
su žmonėmis ir t.t. Ieškojimas 
atsakymo į klausimą "Kas kaltas" 
dažniausiai skatina pyktis, keršto 
troškimas ir panašus stiprus jausmai. 
Tuo metu tam, kad pagerinti savo 
dabartinę padėtį ir tuo labiau sukurti 
savo ateitį, reikia ne tik filosofuoti 
prie kavos puodelio gerų draugų 
tarpe, bet įdėti daug darbo, triūso, 
paroayti stiprią valią, nugalint sunku
mus. Neužtenka vien;kurti gražius 
pianus geru noru. Jeigu pakaktų vien 
svajonių, gerų norų, gerų pianų, kad 
pagerinti savo ekonominę padėtį, 
manau, kad ir Australijoje beveik 
nebūtų vargšų. Stebint dabartinį 
Lietuvos gyvenimą, deja, atrodo, kad 
nemažai aanai lietuvių yra daugiau 
budingas orientavimasis į klausimo 
"Kas kaitas" atsakymą, jo ieškojimas. 
Atrodo, kad dar per daug žmonių 
Lietuvoje pyksta dėl praeities, 
stengiasi "suvesti sąskaitas", nubaus
ti, atkeršyti, pavydėti. Kadangi mus, 
lietuvius, labai skriaudė ir savi, ir 
svetimi, tai galima suprasti ir dalinai 
pateisinti. Bet, iš kitos pusės, orienta
cija į praeitį, kad ir netolimą, 
atitraukia reikalingus resursus nuo
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS

ALD RENGIMO KOMITETO 
POSĖDIS

Kovo menesio 12 dieną įvyko 
paskutinis praėjusių Australijos lietu
vių dienų Rengimo komiteto posėdis. 
Posėdžio metu pasidžiaugta dideliu 
Lietuvių dienų pasisekimu, prisiminti 
vargai ir rūpesčiai, pastebėti trūku
mai, kartu su pasiūlymais užprotoko
luoti sekančių Lietuvių dienų komi
tetui.

Sąskaitos dar nėra galutinai suves
tos, tai tikimasi padaryti jau arti
miausioje ateityje ir tuomet bus 
paskelbta spaudoje.

Australijos lietuvių dienų sėkmę 
užtikrino daugelio žmonių įdėtas 
nuoširdus darbas. Daugiausiai dirbo ir 
atidavė tam laiko programų atlikėjai 
bei jų vadovai. Du pasiaukojančio

... ................................................ .

KODĖL MES TOKIE, O NE KITOKIE?
Atkelta iš 2 psl.

konkrečių veiksmų, kad savo padėtį 
pagerinti jau dabar. Mano tėvas 1939 
- 1940 metais buvo Lietuvos ministras 
pirmininkas. Aš dėl to net trylika 
metų turėjau išbūti sovietiniuose 
kalėjimuose, ir kada grįžau į Lietuvą, 
prieš mane taip pat iškilo klausimas į 
ką orientuotis. Pyktis, neapykanta 
tiems, kurie man ir kitiems lietuviaims 
padarė tiek blogo, buvo ir iki dabar 
pasiliko didžiuliai. Tačiau vis tik 
tenka ir teko rinktis, kas daugiau 
pakenks mano engėjams, ar mano 
orientavimasis į praeitį, ar ateitį. Ir 
nugalėjo siekimas pradėti gyvenimą iš 
naujo. Tai nereiškia, kad aš 'save 
skaitau neklystančiu ir mano pasirink
tas kelias turėjo būti tinkamas ir 
kitiems. Kiti, grįžę iš Sibiro, gulagų, 
kalėjimų, ėjo kitais keliais. Tam, kao 
pagerinti savo ekonominę padėtį, 
reikia mažiau mitinguoti, plepėti, 
kalbėti. Lietuvoje buvo laikas, kaaa 
reikėjo tikrai daug mitinguoti, kalbėti 
ir t.t., bet, manau, kad dabar reikia 
žymiai mažiau mitinguoti, kalbėti. 
Žymiai daugiau reikia konkrečios 
veikios, kad pagerinti ekonominę 
padėtį. Padidinta orientacija Lietuvo
je į klausimą "Kas kaltas" gali būti 
pateisinama tik tuo, kad sovietiniais 
laikais beveik viskas, kas buvo 
praeityje, buvo smerkiama, traktuoja
ma neigiamai, peikiama. Buvo visaip 
stengiamasi nutylėti garbingą Lietu
vos praeitį. Sovietinė ideologija 
reikalavo ištrinti iš žmonių sąmonės 
viską, kas mukų istorijoje buvo 
garbinga. -‘-Suprantama', kad dabar 
pagrįstai siekiama savotiško revanšo. 
Teisėtai norima prisiminti savo istori
nius herojus, pagerbti tuos savo šalies 
žmones, kurie nepagristai buvo už
miršti, statant jiems paminklus ir 1.1. 
Manau, kad šiandien Lietuvoje reikia 
visus resursus pirmoje eilėje sukon
centruoti į tai, kas pagerintų jos 
ekonominę padėtį, padaryti Lietuvos 
prekes Konkurenciniai pajėgiomis Va 
karų rinkose. Po to, kai mes 
pagerinsime savo ekonominę padėtį ir 
tapsime daugiau nepriklausomi ekono
miniai, be didelių nuostolių galėsime 
daugiau resursų skirti ir praeičiai. 
Manau, kad mums Lietuvoje dabar 
reikėtų mažiau dėmesio skirti smulkių 
sąskaitų suvedinėjimui (kas ką pasakė 
ar parašė prieš tiek ar tiek metų ir 
pan.). Vakaruose dažniausiai nėra
.............  - i ■ — ...................................... "Musų Pastogė" Nr.13 1993.03.29 psl.3
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darbo metai atnešė puikius vaisius.

ALD Rengimo komitetas reiškia 
gilią padėką visiems choristams, 
chorvedžiams, muzikantams, tautinių 
šokių šokėjams ir jų vadovams, 
daiuinkąms, rašytojams, poetams, me
nininkams, tautodailės kūrėjams, kun. 
P. Martuzui, jauniesiems aktoriams* ir 
muzikantams, pranešėjams, scenos 
puošėjams ir visiems, prisidėjusiems 
prie Lietuvių dienų renginių sėkmės. 
Iš Lietuvos atvykusiam "Žvelsos" 
ansambliui, kurio koncertai visiems 
suteikė didelį džiaugsmą, tariame 
didelį ačiū. Dėkojame Canberros ir 
Melbourne ALB Apylinkių valdyboms 
už "Žvelsos" koncertų organizavimą 
savose apylinkėse.

Dėkojame Australijos lietuviams, 
sydnėjiškiams ir svečiams, kurie taip 
gausiai lankėsi visuose renginiuose.

XVII - ųjų Australijos lietuvių 
dienų Rengimo komitetas

priimta "primetinėti" žmonėms, kad 
jis kažką parašė ar pasakė Ruzvelto 
ar Kenedžio laikais. Tačiau Vakaruo
se, kur ekonominė padėtis yra daugiau 
ar mažiau žymiai geresnė negu 
Lietuvoje, dar galima sau leisti kai 
kurių resursų atitraukimą nuo dabar
ties problemų.

II. Antras budūigas ouvusiam so
vietiniam žmogui mentaliteto bruožas 
yra tai, kad jis daugiau dėmesio 
koncentruoja į tai, ką turi padaryti 
kiti - valdžia, įvairus vadovai, jo 
pažįstami ir kt., kao pagerintų tą 
ekonominę padėtu bet ne į tai, ką turi 
padaryti jis pats. Daugelis Lietuvoje 
yra įsitikinę, kad jiems geriau gyventi 
turi paueti valdžia, prezidentas, 
vyriausybė, savivaldybės, bet ne jie 
patys, kad viskas turi būti duota. 
Daugelio žmonių įsitikinimu, jiems 
Lietuvoje reikia daugiau mitinguoti, 
reikalauti, tada bus geriau. Kovoti su 
vagystėmis turi tik policija, savisau 
gos burių, neva tai, kurti nereikia, 
butų aprūpinti signalizacijos įrengi
mais irgi nereikia, tegul policija viską 
pati viena sutvarko. Visa tai dalinai 
paralyžiuoja buvusių tarybinių žmo
nių atsakomybės jausmą. Aš kai kada 
galvoju, nejaugi Lietuvoje su geresnių 
prekių slėpimu po parduotuvių preky
staliais turi kovoti ne pirkėjai-, bet 
kažkokie specialus policijos agentai 
ar dar kažkas. Toks buvusių tarybinių 
žmonių mentaliteto bruožas tamp
riai susietas su jų gyvenimu sovietinė
je santvarkoje, kur rodyti savo 
iniciatyvą dažnai buvo netgi pavojin
ga, kadangi visa tai reikėjo "derinti" 
su aukštesnėmis instancijomis, val
džia. Sovietinėje santvarkoje inicia
tyva neretai buvo ir baudžiama. Dėl 
to Lietuvoje vietoje to, kad
kovoti su neigiamais smulkiais reiški
niais, kaip kyšininkavimas ir pan., 
reikėjo rašyti šimtus laiškų į Vilnių, į 
centrą, reikalauti, kad Vilnius, cen
tras, kokiame nors miestelyje kovotų 
su kyšininkavimu, vagystėmis, sukčia
vimu ir pan. Tačiau centras vienas 
viso to apimti negali, nepajėgia 
įsigilinti! Visus -tuos smulkius klausi
mus. ir, kadangi sovietiniais laikais 
viskas buvo taip supercentralizuota, 
dabartinis buvęs sovietinis žmogus 
rodo žymiai mažiau iniciatyvos, 
savistovumo atskirose situacijose, 
kaip tai daro Vakarų, Australijos 
žmogus.

Kas liečia ’veiklą,, ne kalbas, tai

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Kovo 20 dienos vakare, kalbėdamas 

per televiziją, Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas apkaltino Rusijos 
parlamentą Konstitucijos pažeidimu, 
valdžios uzurpacija, ekonominių re
formų blokavimu bei bandymu komu
nistinį viešpatavimą grąžinti į Rusiją.

B. Jelcinas paskelbė įvedęs prezi
dentinį valdymą iki konstitucinio 
referendumo, numatomo balandžio 25 
dienai. Parlamentas nėra paleidžia
mas, tačiau negalės priimti nutarimų, 
prieštaraujančių prezidentiniams de
kretams.

*\ .B. Jelcino pareiškimą pasmerkė 
Rusijos parlamentas, vadovaujamas 
Ruslano Chazbulatovo. Prieš prezi
dentą veikia ir konstitucinio teismo 
pirmininkas Valerijus Zorkinas, vice
prezidentas Aleksandras Ruckojus bei 
Saugumo tarybos šefas Jurijus Soko
vas.

Gynybos ministras Pavelas Gračio
vas bando kariuomenę išlaikyti ne
utralia, neutraliai laikosi ir vidaus 
reikalų ministras Viktoras Jerinas bei 
žvalgybos ministras Viktoras Barani- 
kovas.

*
Jungtinės Amerikos Valstijos, Japo 

nija ir Anglija savo viešais pareiški
mais parėmė Rusijos prezidento B. 
Jelcino įvestą laikiną prezidentinį 
valdymą.

Tuo tarpu Maskvoje vienos žmonių 
minios demonstravo prieš B. Jelciną, o 
kitos už.

Salvadoro respubliką valdančios 
dešiniųjų partijos parlamente pravedė 
buvę tarybiniai žmonės dažniausiai 
žymiai pasyvesni, kaip Australijos 
arna Vakarų žmonės. Savo neveiklu
mu buvęs tarybinis žmogus neretai 
siekia save apdrausti nuo galimų 
klaidų, nemalonumų, klaidingų spren
dimų ir t.t. Jis vis dar laukia 
nurodymų "iš viršaus". Taip jį buvo 
įpratinę. Be to, jeigu Vakarų ar 
Australijos žmogus daugiau ar mažiau 
pasitiki vietinių valdininkų sąžiningu
mu, kompetetingumu ir t.t., tai 
Lietuvos žmogus gerai žino, kad 
vietinių valdininkų kompetėtingumas, 
sąžiningumas, objektyvumas neretai 
gal nėra ypatingai aukšto lygio. 
Lietuvoje dar tik užuomazgoje kelių 
tarp savęs konkuruojančių politinių 
partijų sistema. Kaime, pavyzdžiui, 
žmogui neretai tikrai nėra kam 
skųstis. Jis atsimuša į vietinių 
valdininkų abejingumo sieną. Lietu
viškas žmogus dabar dažniausiai 
kreipiasi į Vilniaus laikraščius, Vil
niaus įstaigas, kadangi jis ten tikisi 
daugiau objektyvumo, nešališkumo, 
teisybės. Sovietiniais laikais bet koks 
miestelio partijos komiteteo sekreto
rius, vykdomojo komiteto pirminin
kas arba kitas panašus sovietinis 
vaidininkas buvo savotiškas "karaliu
kas". Neduok, Dieve, būdavo jį 
apskųsti. Jis ir jo draugai tuoj pat 

amnestiją kalinamiems kariškiams ir 
sukilėlįamš, nubaustiems už civilinių 
gyventojų žudymą pilietinio karo 
metu.

♦
Kinijos generalinis konsulas Sankt 

Peterburge Fan Li Čen kartu su 
žmona slapta nuvyko į Švediją ir ten 
pasiprašė politinio prieglobsčio.

*
Netoii Karaliaučiaus esančioje rusų 

karinėje bazėje Piluvoje (dabar Bal
ti jsk) vagiliaujantys ruSų jūreiviai 
uoste tyčiomis nuskandino karo laivą, 
kad galėtų vėliau jį išmontuoti ir 
parduoti brangias metalines laivo 
dalis.

♦
Kovo 21 dieną įvykusiame pirmame 

rinkimų rate skaudžiai pralaimėjo 
Prancūziją valdžiusi socialistų parti
ja. Nukentėjo ir "Žalieji". Didelę 
balsų daugumą surinko dvi dešiniosios 
partijos (gauiistai), vadovaujamos 
Valery Guiscard d'Estang ir Jacques 
Chirac.

*
Rytų Vokietijoje surasti sovietų 

detalizuoti Vakarų Europos pianai, ir, 
pirmoje vietoje, Vakarų Vokietijos 
užėmimui. Prieš keliasdešimtį metų 
paruošti planai nustebino karinius 
Vakarų ekspertus, kurie nesitikėjo 
tokio kruopštaus pasiruošimo. Sovie
tai buvo atsispausdinę okupacinius 
pinigus, paruošę miestų pianus su 
komunistiniais gatvių pavadinimais, 
pagaminę netgi gatvių pavadinimų 
lenteles. Rytų bloko traukiniai buvo 
pritaikyti Vakarų platumo geležinke
lio bėgiams, pasienio požeminiuose 
sandėliuose milžiniškos amunicijos 
atsargos.

*
Bosnijos serbai ir toiiau tęsia 

musulmonų apsuptų miestų bombar
davimą. Vietiniai karinių dalinių 
vadai stabdo Jungtinių Tautų maisto 
konvojus, nepaisydami netgi vyriau
sios serbų valdžios išduotų leidimų.

Po ilgos kelionės iš Belgrado, 
vienam konvojui visgi pasisekė pa
siekti Srebrenicos vietovę, kurioje 
mirtinai išbadėję gyventojai kovojo 
tarpusavyje dėl amerikiečių iš oro 
metamų maisto ryšulių.

Tuo pačiu konvojumi iš Srebrenicos 
į Tuzlą buvo išvežta daug sužeistų 
civilių bei pabėgėlių moterų ir vaikų.

atrasdavo priemonių sutvarkyti tokį 
teisybės ieškotoją. Jeigu VąKęįr,U, ar 
Australijos žmogus dažniausiai mažai 
vengia psichologinio spaudimo tų, 
kuriuos jis kritikuoja, tai dabartinis 
Lietuvos gyventojas, tipinis jos žmo
gus , neretai vengia psichologinio 
spaiidimo. Jis dažnai nori būti nelie
čiamas.

Buvęs tarybinis žmogus dažnai 
tiesiog nemėgsta "žvaigždžių", tų, 
kurie daug uždirba, kurie nėra 
vidutinybės. Jis dažnai yra linkęs 
manyti, kad turtingas žmogus būtinai 
yra nesąžiningas. Jis, buvęs tarybinis 
žmogus, žymiai daugiau pavydesnis, 
nei Vakarų, Australijos. Buvusiam 
tarybiniam žmogui daug metų buvo 
skiepijama, kad turtingas žmogus yra 
nedoras žmogus.

Kitas sunkiai pagydomas buvusio 
tarybinio žmogaus mentaliteto bruo
žas neretai yra - balta arba juoda. 
Kitų spalvų jis nepripažįsta.
Tarpinių jis dažnai nemato. Tai gan 
ryškiai pasirodė rinkimų į Lietuvos 
Seimą metu. Grupuotės beveik nieko 
nelaimėjo. Ir tai yra sovietmečio 
palikimas. Tada visi buvo arba 
"liaudies draugais" arba "liaudies 
priešais".

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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^SPORTAS
ŽALGIRIEČIAI PASISAKO 

I

ATSILIEPIANT Į P. M. ZAKARO PASISAKYMĄ

Prieš išskrenaant atgai į Lietuvą, 
Kauno "Žalgirio” krepšininkai po 
pergalės prieš "Newcastle Falcons' 
profesionalų komandą, dar dvejas 
rungtynes sužaidė Ųueenslande prieš 
Cairns australus ir naujai susikurusią 
’‘1’ownsviUe Sun" komandą. Šioje 
komandoje, kaip jau buvo rašyta, laba; 
sėkmingai pradėjo žaisti žalgirietis 
Rimas Kurtinaitis. Abi šias rungtynes 
žalgiriečiai laimėjo. Kaip telefonu 
pasakojo R. Kurtinaitis, jie ypatingai 
gerai sužaidė prieš jauną jo dabartinę 
komandą, laimėdami net keturiolikos 
taškų skirtumu. Tačiau ir čia iš abiejų 
komandų daugiausiai taškų, net 34, 
pelnė Rimas Kurtinaitis.

Newcastle, o ir vėliau Sydnėjaus 

Pirmoj eilėj: A. Laukaitis (sėdi antras), treneris H. Giedraitis ir D. Atkinson drauge su 
žalgiriečiais.  Nuotrauka M. Atkinson.

aerouoste, teko daug kalbėtis su 
žalgiriečių vadovais bei pavieniais 
žaidėjais. Šiuo vizitu jie nėra labai 
paienKinti, kaip ir Australijos lietu
viai. Jaunas vyras. Australijon nese
niai atvykęs iš Lietuvos, jau pernai 
bandė iškviesti Lietuvos vyrų krepši
nio ar olimpinę rinktinę, kurią priimti 
buvo pasirengusi Australijos valdžia ir 
Krepšinio federacija. Jie taua ketino 
sužaisti keletą rungtynių su Lietuvos 
olimpine komanda prieš Barselonos 
olimpines žaidynes. Iki paskutinio 
momento jie nežinojo, kad toji 
rinktinė atvykti negali. O kai ALFAS 
pirmininkui iš Canberros telefonu 
buvo pasakytos atvykstančiųjų pa
vardės, kas sudarė turbut tik antrąją 
"Žalgirio" komandą, tai jis iškviete- 
jams patarė šios rinktines viešnagę 
tuoj pat atšaukti, ką jie ir padare. 
Viso to pasėkoje, buvo patirta 
nemažai nuostolių, kadangi jau buvo 
užsakyti viešbučiai, salės, užmokėti 
kelionės rankpinigiai. Nepasitenkini
mas lietuviais taip pat buvo didelis. 
Todėl ALFAS ir Lietuvos krepšinio 
federacija parašė Australijos oiimpi 
nei krepšinio komandai ir Krepšinio 
federacijai atsiprašymo raštus, paaiš 
kindami, kad su šiuo iškvietimu jie 
nieko bendro neturėjo, ir ateityje 
prašė visus panašius klausimus derinti 
tik su šiomis Australijos ir Lietuvos 
organizacijomis. ALFAS pirmininkas, 
pernai viešint Lietuvoje, šj klausima 
išsamiai išsiaiškino su Lietuvos sporto 
vadovais, prašydamas, kad tik su jų 
žinia butu daromi betkokie sportiniai 
reikalai ar iškvietimai. Kas gi atsitiko 
šiais metais? Nieko oficialiai neži
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nant, žinios iš privačių Melbourne 
šaltinių atėjo, kad Australijon at
skrenda " Žalgirio" vyrai, tai vėliau ir 
pasitvirtino. Niekas į ALFAS nesi
kreipė, niekas nieko neprašė,taip kad 
jie tylėjo ir laukė svečių. Reikia 
pastebėti, kad tik Sydnėjaus ir 
Canberros lietuvių sporto vadovai, 
nepamiršę pernai metų, j šiuos gana 
svarbius Australijos miestus žalgirie
čių nepriėmė. Baigiantis krepšininkų 
viešnagei, ALFAS iš atskirų asmenų 
ir netgi sporto klubų gavo nemažai 
nusiskundimų dėl skundų, kuriuos 
jiems išsakė svečių vaaovai ir patys 
žaidėjai. Apie tai vėliau gal jie patys 
plačiau pasisakys. Tačiau esant New
castle, australai manęs kiauše, kodėl 

tas iškvietėjas (promoter) beveik 
jokios propagandos neskelbia nėi 
spaudoje, nei per televiziją ar radiją? 
Taip atsitiko ir kituose miestuose. 
Kaip gali tuomet žmonės žinoti ir 
susirinkti j rungtynes, jei niekur 
nebuvo apie tai skelbiama? Bet kuris 
Australijos iškvietėjas paprastai buna 
turtingas žmogus, neskaitant paskirų 
Įdubų, jie į tokį renginį investuoja 
dideles lėšas, o vėliau jas su kaupu 
atsiima, ypač dabar, kai krepšinio 
žaidimas yra labai populiarus. Su tokia 
reklama, kokia buvo suteikta žalgirie
čiams, nežinia ar išvis buvo galima ko 
tikėtis. Man tikrai neaišku, kodėl 
"Žalgirio” vadovai prieš vykdami į 
tokią didelę kelionę plačiau nepasi
teiravo, kad ir Lietuvos krepšinio 
federacijos, kuri labai gerai žinojp 
kaip buvo atsitikę pernai metais. G ai 
tai bus gera pamoka ateičiai, račiau 
tos kelios valandos su krepšininkais 
kartu praleistos Newcastle, o vėliau 
su Sydnėjaus EŽY klubo - nariais, 
senais sporto veteranais, Sydnėjaus 
aerouoste, tikrai liko malonios ir 
nepamirštamos. Nors oficialiai žalgi 
riečiai Sydnėjuje nebuvo, tačiau su 
keliais syunejiškiais jie užmezgė tikrai 
draugiškus ryšius. 0 su sporto 
vadovais ir keliais žaidėjais man teko 
kiek daugiau pasišnekėti.

Kalbuosi su komandos treneriu 
HENRIKU GIEDRAIČIU.

-• Kaip gi sekėsi jums pas mus 
Australijoje?

- Pradžioje buvo labai sunku 
priprasti prie keturių ketvirčių ir 48 
minučių žaidimo. Tas labai atsiiiepe 
pirmosioms musų rungtynėms su

Tikrai ir vėl duvo malonu, nors 
spaudoje mane puolate, išgirsti gero 
savo prieteliaus, sporto klubo "Kovo" 
gamės nario Mykolo Zakaro pasisaky
mą. Rašydamas, ir tik apie "Kovo” 
garbės narius, kurių, beje, dauguma 
paskutiniu laiku labai mažai dalyvauja 
net metiniuose "Kovo” renginiuose, 
aš jokiu būdu neturėjau mintyse ir 
nenorėjau užgauti, kaip p. M. Zakaras 
mini, "subrendusių, ligotų ir vos 
judančių, ar dėl sveikatos ligoninėse 
beesančių senelių". Jie, kaip ir 
anksčiau, taip ir visada liks mano ir, 
manau, visų koviečių didelėje pagar
boje, niekuomet neliks užmiršti anks
čiau atlikti jų geri moraliniai bei 
materialiniai darbai "Kovui" ir spor
tui. vienas iš tokių garbės narių kaip 
tik ir yra Mykolas Zakaras. Metų 
metais jis rėmė, manau ir toliau rems, 
koviečių sportininkų veiklą ir darbus. 
O tokių rėmėjų, ne tik garbes narių, 
mes turime gana nemažai. Touėi savo 
rašinyje apie juos visus kalbėdamas, 
jokiu buuu nenorėjau užgauti, jeigu 
taip atsitiko, nuoširdžiai jų atsipra
šau. račiau mano stiprus žodžiai 

profesionalais. Taip pat nesitikėjom , 
kad bus tiek daug rungtynių su 
tokiomis mažomis pertraukomis. Ta
čiau jau Newcastle atsigavome ir ten 
rungtynės tikrai buvo geros. Taip. 
Australija patiko. Ypatingai gražus 
Sydnėjus, kurį pamatėme labai jau 
prabegomis, tačiau aš esu apvažinėjęs 
kone visą pasaulį, Sydnėjus pats 
gražiausias iš visu matytų miestų. ( 
Labai gaila, kad neteko daugiau 
susitikti su Sydnėjaus lietuviais, 
pamatyti apie jau girdėtus jų puikius 
namus. Australijoje gamta skirtinga 
nuo Lietuvos, tačiau (domi. Labai 
gražus vaizdai Tasmanijoje bei kelyje 
nuo Sydnėjaus i Newcastle. Kiek teko 
sutikti vietinius lietuvius kituose 
miestuose, visi jie labai malonus, 
draugiški ir vaišingi, o daugiau, 
manau, reikės susitikti jau kitą Kartą.

RAMŪNAS ŠULGA grupes vado 
vas, paprašytas išsakyti savuosius 
įspūdžius, nebuvo per uaug patenkin
tas visa šia kelione. Jis sako: "Pati 
kelione sekėsi vidutiniškai, nes mes 
tikėjomės geresnio priėmimo. Pradi
niuose kontraktuose viskas buvo lyg ir 
spalvingiau surašyta, o atvažiavus 
atsirado iabai daug visokių problemų. 
Pagal kontraktą mes jau seniai 
turėjome gauti kelionės pinigus, 
kuriuos skolinome ir užmokėjome už 
bilietus. Tačiau čia jau tik kelios 
dienos prieš kelionę atgal nieko 
negavome ir kyia abejonė uėi jų 
gavimo išvis. Dėl pernykščių nemalo
numų, kurie buvo tarp Australijos 
krepšinio teueracijos ir olimpinės 
rinktines, atsiradusius su tuo pačiu 
musų iškvietėju. mes nieko nežinojo
me, kadangi dabar pas mus yra nauji 
klubo darbuotojai. Atsiųstuose kon
traktuose viskas atrodė gerai. Tačiau, 
jeigu atsirastų proga dar kartą vykti į 
Australiją, nei su A. Guoga, nei su jo 
kompanija mes nenorėtume turėti 
jokių reikalų. Pati Australija patiko ir 
tokį dalyką gali tik kartą gyvenime 
pamatyti. Viską pamatėme daugumoje 
už savo pinigus ir savo iniciatyva, 
kadangi beveik niekas iš jškvietėjų 
nieko neorganizavo. Lietuviai, kiek jų 
sutikome Melbourne, Adelaidėje, Ge- 
eionge, mus priėmė labai šiltai ir 
draugiškai. Melbourne lietuvių sporto 
klubo "Varpo” žmonės, L. Baltrūnas, 
klubo vadovai ir sportininkai tikrai 
buvo mums nepaprastai nuoširdus. Už 
tai visiems jiems ačiū. Gaila tik, kad 
taip išėjo, jog Sydnėjuje teko nedaug 

buvo, yra ir bus skirti tai daugumai 
garbės narių ir veteranų, kurie 
neserga, bet yra aptingę, savu 
gy vemmu besidžiaugiantys ir nenorin
tys nė prisiminti, kad kažkada ir jiems 
kažkas padėjo, juos rėmė, o dabar visa 
tai lengvai pamiršę, pamiršo sporto 
klubą "Kovą" ir jo sportininkus, 
nerupi jau jiems sportininkų reikalai ir 
problemos, nedžiugina, matyt, ir jų 
sėkmės.

Kalbant apie p. M. Zakaro pasisa
kymą dėl sportininkų nedalyvavimo 
kartais lietuviškose ir tautinėse 
šventėse po savo vėliava, nors didžioji 
dalis yra ir skautai, ten dalyvauja 
tiktai su kita uniforma. Dėl tokios 
nuomones aš pilnai sutinku. Tose 
šventėse reikia dalyvauti ir atstovauti 
sportininkus. O6 ALFAS klubams 
negali įsakyti, ką jie turėtų daryti, 
nors visuomet pataria išsaugoti savas 
lietuviškas tradicijas ir niekuomet 
neturėtų pamiršti, kao tai yra lietuvių 
sporto klubai, jau virš keturiasdešim
ties metų dirbą ir gyveną ne tik 
sportinį, bet ir lietuvišką gyvenimą.

Antanas Laukaitis

bendrauti su lietuviais, pažinti juos. 
Man atrodo, kad iškvietėjai rungtynių 
organizavime jokios patirties neturi, 
beveik niekur nebuvo jokios propa
gandos, žmonės tiesiog negalėjo 
žinoti, kada vyksta rungtynės. Mes 
atvykome čia ne atostogauti, bet 
žaisti ir būti traktuojamais kaip gera 
komanda, turinti savo olimpinių 
medalininkų. Tas viskas mums daug 
kainuoja. Išvažiuodamas, norėčiau 
palinkėti, kad kuo daugiau jaunimo 
pritrauktumėte į savo klubus, nes 
daugumoje juose mes matėme tik 
vyresniuosius".

ROBERTAS NARKUS - komandos 
gydytojas sako: "Dešimt metų dirbau 
su žinoma rankinio komanda "Grani
tas", o dabar esu krepšinio komandos 
"Žalgiris" gydytojas, kadangi anoje 
komandoje jau nebuvo iš ko mokėti 
algas. į šią kelionę išvykome su trimis 
žaidėjais, turinčiais virš 38 laipsnių 
karščio. Taip jau nuo pirmųjų kelionės 
minučių darbo turėjau nemažai. 
Lietuvoje šiuo metu vaistų labai 
trūksta ir jie iabai brangus. Mes daug 
bendraujame su sporto dispanseriu, 
kuriam vadovauja jums gerai pažįsta
mas buvęs sportininkas dr. Ivaškevi
čius, puikus ir jo personalas. Visi 
sportininkai dispanseryje registruoti 
ir du kartus metuose jame tikrinama 
jų sveikata, o po to viskas koreguoja
ma. Pats musų klubas irgi jau yra 
įsitaisęs keletą gerų medicinos apara
tų. Australija paliko labai gerą įspūdį. 
Ypatingai malonu matyti, kad žmonės 
sportą čia' labai mėgsta ir patys 
sportuoja, neatsižvegdami į savo 
amžių. Visur pilna įvairiausių sporto 
aikštelių, sporto kompleksų. Žmonės 
bėgioja, kas pas mus lyg ir gėda, o čia 
bėgioti tiesiog gatvėmis labai popu
liaru, į tai čia visai kitas požiūris. 
Išvykdamas linkiu, kad lietuviai visa
da ir visur kiek galima atstovautų 
Lietuvą, saugotų savo sveikatą ir 
padėtų Lietuvos sportininkams, kurie 
šiuo metu pergyvena sunkius laikus.

DARIUS LIUKMINAS - Lietuvos 
olimpinės komandos žaidėjas, 25 metų 
amžiaus, vedęs, augina sūnų ir dukrą. 
Su juo jau buvau susitikęs olimpinių 
pasirengimų metu Vilniuje. Australija 
jam paliko gerą įspūdį, nors, sako, 
daug jos ir nematė. Skirtumas tarp 
pilnos Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nės ir Australijos rinktinės butų 
tikrai, ir, žinoma, Lietuvos rinktinės 
naudai.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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KELIONĖ PO RYTŲ ŠALIS
Keturi Sydnėjaus tautiečiai, Juozas 

ir Onutė Maksvyčiai su Irena ir Kostu 
Bagdonavičiais, lankėsi vienoje iš 
įdomiausių pasaulio vietų - Kinijoje ir 
Tibete. Apie šią kelionę, joje patirtus 
įspūdžius šiame aprašyme kaip tik ir 
pasakoja Onutė Maksvytienė.

Redakcija atsiprašo autorės dėt 
gana pavėluoto kelionės aprašymo 
išspausdinimo, ten atsitiko tik dėl 
vietos stokos laikraštyje.

$ $ $
Kowion geležinkelio stotis. Septin

ta valanda ryto. Šilta, tvanku. Kostas 
sušilęs tempia lagaminą aukštyn 
laiptais, Juozas, persimetęs per petį 
tašę, lekia lyg akis išdegęs, aš su Irena 
vos spėjam bėgti iš paskos. Praėję 
visus formalumus, pasukam link trau
kinio. Pirma klasė. Staliukai dengti 
baltomis staltiesėmis (kurios, beje, gal 
kada nors tikrai buvo baltos), minkš
tos sėdynes, tik atsisėdus, spyruoklės 
bado visus šonus. NusiperKame pusry
čius - congee - maltų ryžių košė su 
malta kiauliena. Pavalgius pasirodo 
uniformuotas vyriškis, kuris kažką ima 
rinkti. Juozas nutaria, kad šaukštus. 
Abu su Irena jie paruošia šaukštus ir 
ima laukti. Koks kyla sumišimas ir 
juokas, kai paaiškėja, kad uniformuo
tas vyriškis... tikrina bilietus!

Traukinys lekia Kinijos laukais. 
Prūdai pilni ančių, ryžių laukai, pilki 
daugiaaukščiai darbininkų butai. Ar
tėjame prie rūke skendinčio, vienuoli
kos milijonų gyventojų miesto Guang- 
zo. Išlipus iš traukinio, karštis virš 3(1 
iaipnių, žmonių masė, musų viešbutis 
tik skersai kelio. Gatvėje skuba 
keturios linijos dviratininkų, keturios 
eilės mašinų ir vėl dviračių. Yra čia ir 
šviesos, ir pėsčiųjų perėjimai, tačiau 
jų niekas nepaiso. Stovime prie gatvės 
krašto ir svarstome tos dienos 
uždavinį, kaip saugiai pereiti skersai 
gatvės, kad pasiekti viešbutį, neuž 
kliudžius nei mašinų, nei dviratinin
kų? Užsimerkianti, giliai įkvepiame į 
plaučius oro ir neriame. Perbėgus 
dviračių virtinę, atsisuku pažiūrėti 
Kur mano bendrakeleiviai. Kosto 
lagaminas, kaip sunkvežimio priekaba, 
šokinėja per duobes ir pelkes, dviračių 
būryje Juozas šoka suktinį, Irena, 
iškėlus rankas, diriguoja gatvės eismo 
judėjimui. Taip šokinėdami tarp maši
nų ir dviračių, pritariant signalų 
muzikai, pasiekiame viešbutį. Palie
kame lagaminus ir skubame pasidairy
ti po "gėlių miestą". Gatvės švarios, 
tik tų gėlių miesto sode nematėme. 
Užsukame į vieną iš restoranų, 
išsirinkome maistą pagal paveikslė
lius. Juozas užsisakė patį gražiausią. 
Vėliau išsiaiškinome, jog tai šuniena, 

ir- Juozas tą Q gražiausią maistą 
pasiunčia atgal virtuvėn. Gaila, taip ir 
neteko paragauti Kantono delikateso. 
Vakare imame taks. skubame ; 
aerouostą. Vėl mase žmonių, eilių 
niekur nėra, kiekvienas lipa vienas 
kitam per gaivas... Vienas vaikinas, 
pasigailėjęs pavargusių turistų, užlei
do mums savo vietą.

Sichuan provincijos sostinė Cneng- 
du yra žemės ūkio centras. Rytinė 
Han dinastija išgarsino Chengdu šilko 

dirbiniais. Žaliame miesto kalne 
Zhang Daoling davė pradžią Taoismo 
religijai. Šešiasdešimt kilometrų už 
miesto randasi Dujiang tvenkinys, 
trečiame musų eros amžiuje statytas 
Li Bing ir jo sunaus. Užtvankos 
pakraštyje stovi taoistų šventykla ir 
Li Bing statula. Aplankėme Tang 
poeto Dufu garbei statytą šventyklą. 
Poetas garsus tuo, kad per keturis 
metus parašė virš 240 eilėraščių.

Str. autorė Onutė Maksvytienė su 
Tibeto nomadu.

Mieste garsi brokato audykla, matėme 
kaip moterys paveikslus siuvinėja 
plauko storumo šilkais, kai kurie jų 
vienoje savo puseje vaizduoja, pav. 
katiną, kitoje - Šunį. Gatvės plačios, 
apsodintos medžiais, niekur nesimato 
šiukšlių, net ir mašiną būtina nuplauti 
prieš įvažiuojant į šį miestą. Tačiau 
pasivaikščiojus po mažesnes miesto 
gatveles, vaizdas visai kitoks. Namai 
apleisti, tarp medžių iškabinti skalbi
mai, per atviras namų duris galima 
matyti nešvarą ir aplužusius baldus.

Sekančio ryto ketvirtą valandą 
išskubėjome į aerouostą. Sekantis 
musų sustojimas Tibete. Lėktuvas 
vetuoja, kas valandą praneša, kad 
skrydis atidėtas valanda vėliau. Dide
lės italų turistų grupės; kiniečių 
kariuomenės uniforma nešvari, sulam
dyta, atrodo, kad kareiviai ir miega 
apsirengę; apsiavę kuo kas turi - 
teniso bateliais, sandalais.

Apie pietus pirmas lėktuvas skiria
mas kariuomenei, antru skrenda italai. 
Mes su visais vietiniais ir jų kilnojamu 
turtu patenkame į trečią. Rusų 
lėktuvas. Pietus gauname kartoninėse 
dėžutėse - sūrūs kiaušinis ir pora 
bandelių su arbata.

Tibetas. Pasaulio stogas Himalajų 
kalnuose. Teritorija daugiau 2,5 
milijonų Kvadratinių kilometrų tarp 
Indijos, Nepalo, Bhutano ir Burmos, 
Turkistanas šiaurėje ir Kinija rytuose. 
Tibetas ne tik aukščiausias pasaulio 
kraštas, bet ir svarbi Centrinės Azijos 
strategine vieta, žmonės - mongolų ir 
burmiečių mišinys. Aukšti skruosti
kauliai, juodi plaukai, mažo ūgio ir 
tvirto sudėjimo. Kad apsisaugotų nuo 
saulės spindulių > jie tepasi jakų 
sviestu. Kiniečiai sako, kad tibetiečiai 
prausiasi tik tris kartus per visą 
gyvenimą - gimus, prieš vestuves ir 
mirus.

Lhasa - Tibeto sostinės aerouostas. 
Viduryje laukų saulė kaitina, karei
viai su kulkosvaidžiais, tolumoje 
matosi aplūžę pastatai. Pasiėmę 
rankinį''bagažą, per dumblą ir neiš- 
džiustančias balas, lyg avių banda 
turistai slenka link sukrypusių trobe- 
lWį. Kierhe mus pasitinka gidas, 
einame pasiimti bagažo, kuris jau 
sukrautas užtvertame kieme. Atsirin
kome savo lagaminus ir traukiame į 
miestą. Važiuojame kalnų pašlaitė
mis, Tsangpo upes pakrante. Lhasa 
randasi Himaiajų kalnuose, 3.600 m. 
aukštyje, mieste 175.000 gyventojų. 
Lhasa vadinama Uždraustuoju arba 
Šventuoju miestu. Čia jauti aplink 

tvyrantį nepaprastą skurdą. Gatvėse 
šiukšlės, obuolių krūvos. Avalynės 
remonto dirbtuvėlės, drabužių siu
vyklos tiesiog ant šaligatvių. Daug 
kiniečių kariuomenės. Nauji metali
niais stogais namai tarytum kovoja su 
senais tradiciniais žemais ir belangiais 
akmenų nameliukais. Viešbučio kieme 
ganosi jakai. Visi jaučiamės lyg 
apsvaigę, trūksta oro, skauda galvas. 
Tačiau kiek pailsėję, skubame į 
miestą. Temsta, gatvės apšviestos tik 
prie viešbučio, toliau tamsu. Nutaria
me grįžti atgal, kad nepasimestume, 
tuo labiau, kad tokių dalykų, kaip 
žemėlapis, nė vienas neturime.

Potala rūmai. Potala sanskrito 
kalboje reiškia - Šventoji budizmo 
žemė. Rūmai stovi ant Mapori kaino 
viršūnės, statyti jie J 653 metais, tai 
penktojo Dalai Lamos rezidencija. 
Rūmai, reikia pasakyti, tikras archi
tektūros stebuklas. Centrinė pastato 
daiis .13 aukštų, Dalai Lamos gyvena
mieji kambariai 120 metrų aukščiau 
Rūmuose virš tūkstančio kambarių, 
šimtai altorių, nesuskaičiuojamas 
skaičius statulų. Centrinė šventykla 
Chorten su savo auksiniu kupolu 
iškilus per tris aukštus virš stogo. 
Stupa (monumentalus budistų statinys 
kulto relikvijoms laikyti), kurioje 
laikomi tryliktojo D Edai Lamos palai
kai, yra 14 metrų aukščio, dengta ji 
18.000 aukso plytelių ir papuošta 
brangakmeniais viršūnėje randasi 
200.000 Perlų pagoda. Tai perskaitę, 
lipame dusdami, mintyse paskendę, ir 
kas kelintas laiptelis vis stabtelim 
"pasigrožėti" vietovaizdžiais!
Štai jau vartai, o priešais - 1959 
metais Raudonosios armijos smarkiai 
apgriauti rūmai. Visur vykdoma res
tauracija. Galva sukasi ne tik nuo 
aukščio, bet ir bandant atsiminti visus 
Budos vardus bei altorius.

Piefa^ome pfieš važiuojant aplan
kyti Jokhang šventyklos. Statyta ji 
septintame musų eros amžiuje, jai jau 
1300 metų. Sakoma, kad šioje 

Juozas Maksvytis Tibeto kaimelyje.

šventykloje yra laikomi Budos palaik
ai. Ją supa šventasis piligrimų takas 

3arkhor ir spalvingas turgus. Prieangy
je jakų sviesto žvakių šviesa, prieš 
įeinant į šventyklą ant maišų sukniubę 
žmonės meldžiasi. Keturių aukštų 
pastatas, kieme takas, prie sienų 
pritaisyti maldų ratai. Maldos užrašy
tos ant ratų ir popieriuje, kuris 
pritaisytas rato vidinėje pusėje. 
Sukant ratą pagal laikrodžio rodyklę, 
sukasi ir maldų lapeliai, tokiu budu 
piligrimai gali sukalbėti daugybę 
maldų. Budos statulos visose šventyk
lose papuoštos baltais šalikais (Kha- 
ta). Ši tradicija skirta dievams, 
vienuoliams, aukšto luomo žmonėms 

pagerbti. Balta spalva čia reiškia 
pagarbą ir meilę.

Drepung vienuolynas. Didelis sodas, 
pelkės. Mašina šokinėja per duobes ir 
akmenis. Tik įvažiavus į kiemą, mus 
pasitinka pulkas įvairiausių veislių ir 
dydžio šunų. Prieš akis kalnas, 
nesimato jokių laiptų. Slidinėdami 
bandome lipti aukštyn. Po kurio laiko 
po kojomis atsiranda kažkas, ką jau 
*yg ir galima butų pavadinti laiptais. 
Ne tai laiptai, ne tai kopėčios. 
Apžiūrėję pirmąjį aukštą, kopėčiomis 
leidžiamės žemyn. Rankinukas ir foto 
apratas visur kliūva, batai slysta, 
tačiau mes nepasiduodame. Čiuožte 
nučiuožiu kažkur žemyn. Vyrai klau
sia iš viršaus: "Ar fotoaparato 
nesudaužei?" Keista, o man dar visą 
savaitę po to teko šlubuoti, jie apie 
fotoaparatą paklausė... Teko man 
pasinaudoti ir tam tikrais šio vienuo
lyno patogumais. Tai spintos didumo iš 
molio išdrėbta belangė kamera. Gerai 
įkvėpus oro, žengiu vidun. Skylė 
grindyse visai prie durų. Vos nenu
garmėjau vidun, nežinia, ar butų kas 
atėjęs pagalbon?

Šiuo metu tame vienuolyne gyvena 
400 vienuolių. Vienas vyresnio am
žiaus vienuolis pasikvietė į savo 
kambarį jako arbatai: arbata virta su 
pienu, druska ir jako svięstūl..?! 
Tikrai - Yak!!! „Užsikąsti gavome 
džiovinto ir tarkuoto jako pieno sūrio. 
Suris neblogas. Sunku buvo daugiau 
pasikalbėti, nemokant kalbos. Vie
nuolis keliauja kas metai pėsčias į 
Indiją aplankyti Dalai Lamos. Tai 
oficialiai yra draudžiama, tačiau 
pogrindis čia aktyviai veikia, ypatin
gai vienuolynuose.

Norbuiingka rūmai. Tai Dalai La
mos vasaros rūmai. Didelis parkas, 

ežeras, medžiuose slepiasi vaivorykš
tės spalvomis dažyti paviljonų bokš
tai. Dvasinis Tibeto vadovas keturio
liktasis Dalai Lama kilęs iš neturtingų 
ūkininkų šeimos. Dviejų metų am
žiaus jis jau buvo išrinktas kaip 

tryliktojo Dalai Lamos įkūnyta asme
nybė. 1959 metais, Kinijai "išlaisvi
nus" Tibetą, jis pasitraukė į Šiaurinę 
Indiją, Dharamsala. Rūmai laukia jo 
sugrįžtant. Puikūs kilimai, medžio 
raižiniai, legendinės freskos puošia jų 
sienas, visur religinių temų šilkais 
siuvinėti paveikslai (Thanka). Budis
tai galvoja, kad menas turi ypatingą 
jėgą - žiūrinčiam į jį - pasiekti dvasinį 
supratimą. Labai susikaupę bandėme, 
bet įkvėpimas vis kažkur kitur 
skrajojo. Priėmimų salėje 500 kg 
aukso sostas, išpuoštas brangakme
niais. Tai žmonių suaukoti pinigai, 
visas Tibetas laukia sugrįžtant Dalai 
Lamos. (Tęsinys sekančiame nr.)
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AR TURĖSIME LIETUVOS KANČIOS
ISTORIJĄ?

Penki žiaurios okupacijos dešimt
mečiai Lietuvai atnešė daug kančios: 
Klaipėdos kraštą atplėšė vokiečiai, 
pirmoji sovietą okupacija, Vokietijos 
- Sovietų Sąjungos karas, vokiečių 
okupacija, komunizmo sugrįžimas, 
nauja, kelis dešimtmečius trukusi 
sovietų okupacija, laisvės partizanų 
kovos, pogrindžio veikla, disidentai, 
okupantų vykdyti žudymai, .trečdalio 
tautos Ištrėmimas į Sibirą, o kiek aar 
žmonių okupantai sunaikino vietoje, 
tr tai nebuvo kokie nors "valkatos, 
buožės, antitarybiniai priešai, prosti
tutės, vagys", kaip per radiją po 
pirmojo žmonių išvežimo Raibėjo 
"prezidentas" Justas Paleckis. Tos 
aukos buvo lietuviai patriotai, mylėję 
savo tėvynę, sąžiningai jai tarnavę, 
dori ūkininkai, išsilavinusi inteligenti
ja, ištisos šeimos, ūkininkai mažaže
miai, darbininkai, organizacijų nariai, 
partizanų šeimos. Tai buvo moterys, 
seneliai, maži vaikučiai, kurie duso 
užkaltuose vagonuose, riedančiuose 
Sibiro link, o vėliau ilgos vergijos, 
tremties metais nepakėlusieji sun
kiausių tremties gyvenimo sąlygų ir 
mirę. Kur ir besuskaitysi visus įvykius, 
žiaurumus, amžiams lietuvių tautoje 
liksiančius, kaip neregėto pasaulyje 
genocido darbus.

Praėjo penki dešimtmečiai, tačiau 
nei išeivijoje, nei tėvynėje beveik 
niekas nepasirūpino, kad didžioji musų 
tautos drama butų sukaupta į Lietu
vos kančios istoriją.

Metai ėjo, praeities įvykiai ėmė 
blėsti, gyvieji liudininkai iinKo po 
metų našta, iškeliavo amžinybėn, 
nusinešdami ir tą baisiąją istoriją. O 
tai reikėjo pradėti atlikti jau anks 
čiau. Vedėme "politiką", klojome 
stambias aukas, bet kovojusiems už 
laisvę visai taurai nepastateme pa
minklo. nesukaupėme tų kančių į 
vieną aruodą, o jeigu taip, tai dar po 
kelių dešimtmečių ne tik pasaulis, bet 
ir pati tauta pradės užmiršti tą 
didžiąją tautos’dramą.

Tačiau nors po keleto dešimtmečių 
švystelėjo šviesus žiburėlis, iškilo 
naujos viltys susilaukti Lietuvos 
kančios istorijos, nors ir pavėluotai, 
bet dar turime Lietuvoje, Sibire, 
pasaųlyjetj! gyvų žmonių, galinčių 
išsakyti tos dramos vyksmą. Turime 
atskirų žmonių atsiminimų, bet jie 
toli gražu neatspindi visos lietuvių 
tautos tragedijos.

Praėjusią vasarą Lemonte vyko 
Pasaulio lietuvių bendruomenės aš
tuntasis seimas. Seime buvo išrinkta 
nauja valdyba ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenes vairą patikėjo neišsen
kančios energijos vyrui, "Pasaulio 

lietuvio" redaktoriui, uoliam bendruo- 
memninkui inž. Broniui Nainiui. Ir štai 
jo vadovaujama valdyba savo veikios 
planuose vienu iš pirmųjų darbų

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI!KRITIŠKA PADĖTIS CANBERROS KLUBE
Sekmadienį, kovo 14 dieną, Canoe- 

rroje įvyko metinis Lietuvių - 
australų klubo susirinkimas. Susirinki
me buvo aptarta praėjusių metų 
veikla, priimtos f inansinės apyskaitos, 
išrinkti klubo direktoriai sekantiems 
metams.

Ne taip, kaip kiti Australijos 
lietuvių klubai, Canberros klubas, 
išskyrus keletą pirmųjų metų, veikia
“Mūsų Pastoge" Nr.13 1993JJ3.29 psl.6
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pasirinko ir Lietuvos kančios istorijos 
parašymą ir išleidimą.

Kaip žinia, Pasaulio lietuvių nen- 
druomenės pirmininkas praėjusiais 
metais net du kartus lankėsi Lietuvo
je. Jo kelionė nebuvo skirta pramo
goms ar susitikimams su giminėmis, 
bet rūpestingo darbo planavimas. Jis 
susitiko su tuometiniu AT pirmininku 
V.- Landsbergiu, naujai išrinktu ir 
laikinai einančiu prezidento pareigas 
Algirdu Brazausku, su ministrais, 
įvairiais kitais pareigūnais, veikėjais, 
žurnalistais, rašytojais, mokslininkais, 
organizacijų vadovais. Taigi kelionė 
buvo naši, aptartos glaudaus išeivijos 
bendradarbiavimo su Lietuva galimy
bės, jų tarpe ir Lietuvos kančios 
istorijos reikalai. Pirmininkui pavyko 
surasti pritariančių mokslo žmonių, 
istorikų, ir buvo pradėtas konkretus 
darbas. Istorijos moKslų daktaras 
Alfonsas Eidintas jau paruošė pirmąjį 
pianą. PLB vaidybos vicepirmininkė 
švietimo reikalams Milda Lenkauskie
ne pakviesta koordinuoti aktyviuosius 
paruošiamuosius darbus. O Lietuvių 
fondo steigėjas, didelio takto žmogus 
ir didelis bendruomenininkas dr. 
Antanas Razma sutiko rūpintis lėšų 
telkimu. Taigi pradžia gera. Pirminin
ko teigimu, šis projektas nepaprastai 
didelis, plačios apimties, reikalaujan
tis iabai daug lėšų. Tačiau tai yra 
būtina. Ir tai yra viso pasaulio 
lietuvių reikalas. Istorijos paruošimą 
ir leidimą turi remti visų kraštų 
Lietuvių bendruomenės, organizacijos 
ir auka kiekvienas lietuvis be jokios 
išimties. Pasaulio lietuvių bendruo

menės valdybos pirmininkas tvirtina, 
kad istorija apims Klaipėdos -kraštą, 
sovietų, vokiečių okupaciją, partiza
ninės veiklos epochą, visus trėmimus, 
kalinimus, žudymus, laisvės kovas, 
laikotarpį atgavus nepriklausomybę 
jau po 1990 m. kovo 11 - sios. Sausio 
13 - sios ir Medininkų įvykius. Žodžiu 
leidinys apims penkerių dešimtmečių 
ar dar ilgesnį laikotarpį. ■«

Tą milžinišką darbą PLB valdyba 
užsimojusi atlikti per savo ketverių 
metų kadenciją. O darbą manoma 
pradėti, švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 75 metų su
kaktį, t. y. vasario 16 dieną.

Istoriją rašys istorikai, mokslinin
kai, žurnalistai, ir jų darbai atspindės 
visų nukentėjusių žmonių istorijas. 
Bus dirbama atokiai nuo vyriausybės, 
kad butų išlaikytas visiškas objekty
vumas. Tikimasi, kad paramos gal bus 
susilaukta ir iš Lietuvos vyriausybės.

Tad šie metai Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybai bus didžiųjų 
darbų pradžios metai. Lietuvos kan
čios istorija įamžintų lietuvių tautos 
tragediją, o taip* pat PLB reikšmę 
plačiame pasaulyje. Todėl remkime 
visi šį didįjį darbą.

kaip komercinė įmonė. Vienintelis 
skirtumas tarp šio klubo ir komercinės 
įmonės yra tas, kad jos direktoriai 
nėra apmokami, o pelnas neišmokamas 
kaip dividendas tiesiog klubo nariams.

Klubo pirmininku praeitais metais 
buvo sydnėjiškės Vidos Pužaitės vyras 
Geoff Howe. Nors australas, tačiau 
labai pasišventęs lietuviškam darbui ir 
jau seniai nusipelnęs kokio nors 

medalio ar bent pažymėjimo. Kitais 
klubo direktoriais praeitais metais 
buvo: Danius Pilka, Dieter Gocentas, 
Tomas Gružas ir Daina Mauragienė.

Visi buvę direktoriai šiais metais 
nutarė pailsėti, todėl susirinkimo 
metu buvo išrinkti septyni nauji: 
pirmininkas Juozas Vitartas, Tereza 
Hughes, John Hughes, Barbara Šilinis, 
Julius Žentelis, Zigmas Sipavičius ir J. 
Antanaitis.

Kaip ir visa Australija, iki 1968 
metų klubas buvo' labai turtingas, 
uždirbo daug pinigo, pardavinėjant 
alkoholinius gėrimus bei iš lošimo 
mašinų. Dabar Australiją vargina 
sunki ekonominė Krizė, didelis nedar
bas bei griežta išgėrusių vairuotojų 
kontrolė sudarė labai nepalankias 
sąlygas pelningai klubo veikiai. Klubo 
finansinė padėtis nuo 1988 metų 
pastoviai krenta. 199J metais klubo 
vaikia turėjo 32.000 dolerių nuostolio, 
o 1992 metais nuostolis jau siekė net 
53.000 dolerių. Nuostolinga veikia 
žaua ir toliau didėti, jeigu tik, kaip 
žada, naujai išrinktas Australijos 
ministras pirmininkas, padarys tai 
krizei galą. Dabartinio nuo
stolio dydį klubas gaii pakęsti dar 
kokius 5 metus, gyvendamas iš 
sukaupto 350.000 dolerių rezervo. Jis 
tokiu atveju išsilaikytų ir po ekonomi
nes krizės gai vėl galėtų suklestėti.

Nors Canberros lietuvių - australų 
klubas turi apie 200 lietuvių narių, 
reikia pripažinti, kad jie nėra labai 
aktyvus ir retai teapsiianko savame 
klube. Klubą, gauma sakyti, išlaiko 
apie 400 australų, kurie čia ateina 
beveik kasdien, išgeria, pasikalba, 
žaidžia lošimo mašinomis. Tačiau 
nežiūrint to. tik lietuviai turi balsavi
mo teisę per klubo susirinkimus, taigi ‘ 
tokiu budu kluno veiklos kontrole yra 
laikoma lietuvių rankose. Visi klubo 
tarnautojai yra apmoKami, jie gauna 
pastoviai nustatytas algas. D auganti 
darbuotojų lietuviai, tokiu buau 
klubas tam tikrą prasme yra lietuvių 
darbdavys. Klubo menedžeris Algis 
Brūzga, Audronė Kovalskienė dirba 
menedžerio pavaduotoja. Juras Ko
valskis klubo apsaugos prižiūrėtojas. 
Žentelis, Vilkaitis ir Brūzga neretai

Prezidentinės kampanijos atgarsiai Australijoje
Preziaentmes rinkimų Kampanijos 

metu. Lietuvos spaudoje pasirodė 
keletas Meloourno lietuvių pasirašytų 
rašinių ir vienas kolektyvinis pareiš
kimas ("Tiesa", Nr.21, vasario 3 d., 
"Respublika", vasario 11 d.), remian
tys Algirdo Brazausko kandidatūrą. 
Lietuvos skaitytojai tikriausiai ne
įžiūrėjo tame nieko nuostabaus ir 
padarė išvadą, kad net ir išeivija 
vieningai neremia S. Lozoraičio 
kandidatūros.

Tačiau Melbourne lietuvių ben
druomenę šios puniikacijos gerokai 
nustebino. Nustebino todėl, kaa visoje 
Australijoje tebuvo 25 asmenys (5 
procentai visų rinkimuose dalyvavu
sių balsuotojų), balsavę už Aigiraą 
Brazauską, o Lietuvos spaudoje buvo 
patalpintos net keturios jų nuomonę 
išreiškiančios publikacijos, ir visos iš 
Melbourne. Nustebino ir tai, kad kai 
kurie parašai po "Tiesoje" išspausdin
tu tekstu musų apklaustiems Melbour
ne lietuviams nėra girdėti. Šių 
pavaražių nėra ir musų bendruomenes 
narių sąrašuose. Kųstebino ir po 
dviem Respublikoje" išspausdintais 
laiškais pasirašytos musų bendruome
nes narių A. Ramoškienės ir B. 
Beržansko pavardės. Šie išeiviai, 
kurių nei vieno, kad ir trumpo, 
straipsnelio niekada neteko matyti 
netgi vietiniuose lietuvių bendruome
nės laikraščiuose, staiga debiutuoja 
"Respublikoje" su Lietuvos politinę 
padėtį analizuojančiais straipsniais.

dirba baro padavėjais. 1992 metais 
Canberros lietuvių klubas savo dar
buotojams atlyginimų * išmokėjo 
117.000 dolerių. 9 ,

Kritiška pastarųjų metų finansinė 
padėtis kol kas nekelia pavojaus dėl 
buvusios tvirtos klubo padėties, ta
čiau visa tai būtina atidžiai stebėti. 
Senieji lietuviai, kurie klubą pastatė ir 
ilgus metus juo rūpinosi, pamažu 
sensta ir miršta, jų vietas naujoji 
karta nelinkusi perimti, jos jau 
nebevienija benori išgyvenimai prieš
karinėje Lietuvoje, karo metai Vo'Kie- 
tijos lageriuose, jaunimas iietuviš- 
Kiems reikalams jau nejaučia tiek 
intereso. Nors daugelis jų per 
paskutinius metus lankėsi Lietuvoje, 
tačiau grįžę atgal pareiškia: "Dany, 
this is not my country". To rezultate 
atsitinka panašios situacijos, kokia 
buvo paskutinio susirinkimo metu - 
niekas jau nebenori eiti dirbti klubo 
direktoriais, o antra, jaučiasi, tarytum 
pati klubo veikla yra netekusi jokios 
prasmės. Galbūt, teisingiau pasakius, 
klubui nesurandama kita prasmė, negu 
ta, kuri dabar jau nebegalioja. Gali 
taip atsitikti, kad kokie trys, lietuviš
kai nekalbantys, tačiau lietuvių 
kilmės direktoriai ims vaidyti klubą, 
kurio kapitalinė vertė bus keli 
milijonai, o metinės pajamos sieks 
kelis šimtus tūkstančių dolerių.

Jau antri ar treti metai keliu 
pasiūlymą nupirkti Canberroje ir 
nominaline kaina išnuomoti Lietuvai 
Lietuvos ambasadą Australijoje. Tokį 
pastatą klubas galėtų visai nesunkiai 
nupirkti ir pastatyti už 300.000 ar 

500.000 dolerių bei išlaikyti jį iš 
komercinės klubo veikios. Tai butų 
prasme klubui ir garbė Lietuvai, 
pasididžiavimas lietuvių kilmės aus
tralams. Panašias mintis buvo išreiš
kęs ir ar. Antanas Steponas bei Vitas 

.Genys, tačiau didesnio entuziazmo 
susilaukta nebuvo. Australijos lietu
viai, matyt, yra nė kiek ne mažiau 
konservatyvus, kaip(;tie, kurie Lietu
voje išrinko LDDP. Nei vieni, nei kiti 
nelinkę pasižiūrėti į ateitį su perspek
tyva.

Kazys Kemežys

Čia jie drąsiai imasi spręsti valstybi
nės svarbos klausimus, kvestionuoja 
V. Adamkaus ir S. Lozoraičio kvalifi
kacijas, moko Lietuvos Seimą kokius 
sprendimus jis turėtų ir kokių 
neturėtų priimti, nori žinoti, kur yra 
Lietuvos atgautas auksas, reikalauja 
patikrinti Valiutos fondo atliktą 
darbą ir pan.

Iš šių pretenzijų butų galima tik 
pasijuokti ir numoti j jas ranka, jeigu 
ne paskutinis paragrafas p. Beržansko 
pasirašytame laiške, pavadintame 
"Neketinu balsuoti" ("Respublika", 
vasario 1.1 d.). Teįsteigiama, kad "čia, 
Australijoje, daug balsuojančių nebus, 
nes abejojama ar baisavimo rezultatai 
nebus iškraipomi musų konsulate". 
Melbourne lietuvių Apylinkės valdyba 
pareiškia, kad šis teiginys laiške, 
pasirašytame p. Beržansko, neturi 
jokio pagrindo. Kaip parodė Lietuvos 
prezidento rinkimų rezultatai, Aus
tralijoje rinkimuose dalyvavo 89 
procentai visų balsavimo teisę turin
čių Lietuvos Respublikos piliečių.

Atrodo, kad šio laiško autoriui labai 
rūpėjo mesti šešėlį ant Lietuvos 
Respublikos garbės konsulo Australi
joje dr. Algio Kabaiios asmens, iš 
anksto apkaitinant jį prezidento 
rinkimų rezultatų klastojimu. Čia 
verta pažymėti, kaa dr. A. Kabaiia 
nebuvo atsakingas už baisų skaičiavi-

Nukeita į 7 psi.
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Žemą dovanojo Lietuvai
Musų SKaitytojas iš Queensianuo S. 

Gedwin atsiuntė visą pluoštą iškarpų 
iš Lietuvos ir Vokietijos spaudos apie 
savo pusseserę Erną Bodendorf. E. 
Boderndort gyvena Vokietijos mieste 
Liubeke. Ponia Erna po penkiasae 
šimties metų atgavo tėvų turėtą 
dvarą - 150 hektarų žemes, maiuną, ir 
nutarė visa tai grąžinti Lietuvai. 
Vienintelis jos pageidavimas buvo, 
kad ant šios žemės pagal tarptautini 
modeli butų įkurtas "SOS vaikų 
našlaičių kaimas". Malūnas paskelbtas 
istorijos ir kultūros paminklu. Šio 
našlaičių kaimelio finansines proble
mas išspręsti žada globėjai iš užsienio, 
tikimasi Vokietijos samariečių ben
drijos pagalbos.

Erna Bodendorf gimė netoli Mas- 
lauciškių kaimo, Cturių dvare prie 
Raseinių. Jos tėvas vokietis, mama - 
lietuvė Onutė Armonaitė. Šeimoje

LAIŠKAI REDAKCIJAI
. t . ■■■ rr

Gerb.^ Redaktoriau, . ’ i? • .

aš visą laiką kreipiuosi reikalais, 
liečiančiais "Musų Pastogę". Gavęs 
laišką iš Krašto vaidybos apie tai, kad 
skelbiamas vajus "Mūsų Pastogei" 
remti, pagalvojau, jog yra tik viena 
išeitis gelbėti laikraštį. Man pasikal
bėjus su skaitytojais, "Musų Pastogės" 
prenumeratoriais, susidariau vaizdą, 
jog, norint eiti gelbėjimo keliu, telieka 
tik ta pati vienintelė išeitis - pakelti 
laikraščio prenumeratos mokestį nors 
iki 50 dolerių metams. Tai butų tik po 
vieną nepilną dolerį savaitėje už savą 
lietuvišką laikraštį, o tuo tarpu,alaus 
stiklas kainuoja apie du dolerius!

Mes gai turėtume rimčiau pagalvo
ti, ar verta ir toliau ubagauti, ar 
mokėti už laikraštį tikrą šių laikų 
kainą.

Jūsų Juozas Gailius,
.r Geelongas

Prezidentinės «..«,
Atkelta iš 6 psl.

mą, kaip tai teigiama p. Beržansko 
laiške. Tam buvo paskirta speciali 
penkių asmenų baisų skaičiavimo 
komisija, kuriat pirmininkavo buvęs 
Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas V. Mar
tišius. Prieš dedant savo parašą po 
melagingais teiginiais, P. Beržanskui 
vertėjo susimąstyti, kad tas jam 
garbės neatneš.

A LB Melbourne apylinkės 
vaidyba:

S. Varnas, P. Jokūbaitis, 
A. Vaitkevičius, P. Mičiulis, 

N. Kairaitienė 

augo du broliai ir dvi seserys, vienas iš 
brolių jau miręs. Motina iki pat mirties 
namuose kalbėjo tik lietuviškai. O kaa 
ta kaiba šeimoje nebūtų užmiršta, 
senutė motina įvairius pasakojimus, 
dainas įrašė į magnetofono juosteię ir 
laikė atminimui, šeima, bėgant į 
Vokietiją, įstrigo dabartinės Lenkijos 
teritorijoje. 1945rmetais užėję sovie
tai išsiveue tėvą ir niekas daugiau jo 
niekada nematė, nežino nė kur jo 
kapas yra. Poniai Ernai teko išlaikyti 
visą šeimą, sergančią mamą. Buvo 
labai sunku ir galbūt kaip tik todėl ji 
niekada neištekėjo. Dvidešimt septy
nerius metus vėliau ji išdirbo policijos 
sekretore. Taip rašo Klaipėdos laik
raštis.

Erna Bodendorf ir dabar dar gerai 
kalba lietuviškai: "Dabar, kai jau 
išėjau į pensiją, negi užsidarysiu'tarp 
keturių sienų ir liūdesiu? Pagalvojau, 
kad galiu būti naudinga Lietuvai... 
Lietuva - tai mano Mama, tai mano 
širdies šauksmas".
Liubekas ir Klaipėda yra miestai 
seserys, jie sudarė bendradarbiavimo 
sutartį, o ponia Erna - šių miestų 
draugystės klubo narė, įvairių šalpos 
draugijų bendradarbė, kai kurios 
organizacijos netgi yra jos pačios 
įsteigtos. Ji skatina tarp šių miestų 
kuiturini bendradarbiavimą, siunčia 
paketus su medicininiais reikmenimis 
Klaipėdos miesto ligoninėms.

Tautiečiams, besidomintiems kaip 
kuriama ši našlaičių prieglauda ir 
pageidaujantiems savo auka prisidėti 
prie šių kilnių darbų, pateikiame 
ponios Ernos Bodendorf adresą: Frau 
Erna Bodendorf, Rudolf Groth Str. 4, 
2400 Lubeck, Germany.

Red.

...» • f. .

P.S. O kaip šiuo opiu klausimu galvoja 
kiti musų laikraščio skaitytojai ir 
prenumeratoriai? Rašykite, mums 
butų įdomu išgirsti skaitytojų nuomo
nę ir iš kitų miestų.

Redakcija

$
Gerb. geradariai,

Aldas, gimęs 1984 metų gegužės 30 
dieną, serga sunkia cerebralinio 
paralyžiaus forma. Jis nevaikšto, 
nesedi, nekalba, bet jo intelektas 
normalus. Jau antri metai mes su 
sunumi lankome Kauno vaikų invalidų 
abilitacijos namus, kuriuose aš dirbu 
vaikų auklėtoja, o Aldui atliekamos 
visos terapinės procedūros ir prave
damos pamokos pagal normalios 
vidurinės mokyklos antros klasės 
programą. Iki aštuonių metų neturė
dami vežimuko, mes su vaiku buvome 
priversti sėdėti namuose. Tik1gavus 
patogų vežimuką, mums atsirado

Aldas Skinkys, 1992

MUSŲ MIRUSIEJI ?
* ’**•*>’

A. t A. ALGIRDAS KARPAVIČIUS

i Kovo 5 dieną mirusio vyr. skautininko a.a. Algirdo Karpavičiaus laidotuvėse.
kovo 10 dieną, Geelongo Eastern kapinėse. Nuotraukoje iš kairės: s.v. L. 
Bungarda. Geelongo skautų tėvūnasv.s.fil. kun. dr. P. Dauknys skaito maldą. 
Prie karsto stovi "Šatrijos" tunto tuntininkas s.v. V. Mačiulis, Melbourne 
skautininkų ramovės pirmininkė v.s. J. Žitkevičienė ir būrelis Geelongo 
apylinkės tautiečių. Nuotrauka V. VaitkausA. A. GENOVAITĖ MAŽEIKIENĖ
Vasario 28 dieną Edwardstowne, 

Pietų Australijoje, baigdama 72 - 
uosius gyvenimo metus mirė a.a. 
Genovaitė Bivilytė - Mažeikienė.

Velionė gimė Bogušiškių bažnyt
kaimyje, Kėdainių apskrityje, utonin- 
kp šeimoje. Baigusi Kėdainių gimna
ziją, ji dirbo medicinos seserimi Raud. 
Kryžiuje. Buvo ištekėjusi už Vinco 
Mąžeikos, kuris 1980 metais mirė

A. + A. TRUDI DAMBRAUSKIENĖ
. Kovp 20 dieną Sydnėjaus Lidcombe 

ligoninėje mirė a.a. Trudi (Waltrud) 
Katen - Dambrauskienė.

Velionė gimė 1924 metų birželio 16 
dieną. Trudi Dambrauskienė buvo 
vokiečių kilmės, tačiau visą gyvenimą 
aktyviai dalyvavo lietuvių bendruo
meniniame gyvenime. Liko sūnūs

A. t A. Trudi Dambrauskienei
r mirus, gilią užuojautą jos vyrui Juozui, visai šeimai reiškia ir drauge
i liūdi i. j Ti>r

Pranas ir Margarita MikalaSškki,
' 1 Randwick, N.S.W.

A. + A. Trudi Dambrauskienei
mirus, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

. z
Lidija ir Stasys Rimkai

r Ilgametei Sydnėjaus lietuvių klubo narei 
ip , i

A. + A. Trudi Dambrauskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jos vyrui Juozui, šeimai ir 

: artimiesiems
Sydnėjaus lietuvių klubo

valdyba

Mielai bičiulei

A. + A. Trudi Dambrauskienei
iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui Juozui, šeimai ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

galimybė pasirodyti tarp žmonių, 
pabūti gryname ore, pakeliauti toliau 
nuo namų. Dabar laisviau atsikvėpė
me ir tai yra Jūsų pagalbos dėka. D ar 
kartą širdingai dėkojame, linkime -------- "A/

1J IJ le; Aaelaiaeje.
1948 metais Mažeikai atvyko į 

Austraiiją ir apsigyveno Adelaidėje. 
Čia jiems gimė sūnūs Kastytis, šiuo 
metu elektros specialistas.

A.a. Genovaitė Mažeikienė palai
dota kovo 2 dieną Adelaidės Center- 
nial kapinėse. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. J. Petraitis.

Ilsėkis ramybėje.
(-J.N.P.-)

Vytąs Linas, dukra Silvija ir sūnūs 
Rudi Dąvid iš pirmosios santuokos.

Velionė palaidota kovo 24 dieną 
Ropkwood kapinių lietuvių sekcijoje. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. P. 
Martuzas. Velionės nekrologas bus 
spausdinamas vėliau.

Ilsėkis ramybėje. B.Ž.

Jums stiprios sveikatos ir sėkmės Jūsų 
labdaringoje veikloje.

Regina Stonkienė,
Kaunas, 1993.01.30
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I n f o i* m a c i j a
MELBOURNE

PRANEŠIMAS
ALB Melbourne) apylinkes valdyba 

praneša, kad metinis susirinkimas ir 
naujos valdybos rinkimai Įvyks ba
landžio 4 d. ' (sekmadienį), 2.30 vai.

Lietuvių namų Teatro saieje. įrašome 
visus dalyvauti. Susirinkimo darbo
tvarkėje:

1. Atidarymas (valdybos pirminin
kas ar pavaduotojas).

2. Susirinkimo pirmininko rinkimas
3. Susirinkimo sekretoriato rinki 

mas.
4. Mandatų komisijos rinkimas.
5. Praeitų įdėtų metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas, jo priėmimas.
6. Pranešimas, liečiantis nutarimus 

ir pasiūlymus.
7. Pirmininko pranešimas.
8. Pirmininko pavaduotojo praneši

mas.
9. iždininko pranešimas.
10. Revizijos komisijos pranešimas.
11. Pranešimų priėmimas (įkaitant 

klausimus apie juos).
12. Naujos vaidybos rinkimai.
13. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
14. Sumanymai dėl naujos vaidybos 

veikios.
15. Susirinkimo uždarymas.

P. M ič iuhs
Melbourne apylinkės 
valdybos sekretorius

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Dešimtame Musų Pastogės ‘ nume
ryje perskaičius straipsni ’Pagerbti 
koviečiai", man buvo sunku patikėti, 
kad A - tis galėjo pareikšti tokius 
užgaunančius priekaištus sporto klubo 
garbės nariams bei golfo sekcijai.

Kas liečia garbės narius - garbes 
nario ženkliuko niekas neprašo, o 
jeigu ir prašytų, negautų. Garbes 
nario vardu apdovanojami tik tie 
asmenys, kurie vienu ar kitu būdu 
dirbdami sportui praeityje, aukojo 
savo laiką, tačiau ne už tai, ką jis 
nuveiks ateityje.

O dėl golfo sekcijos, reikia pripa
žinti, kad goifininkai sporto klubo 
"Kovo" renginių neignoruoja, bet 
priešingai; norėtųsi paklausti, kodėl 
"Kovas" savo renginius organizuoja 
kaip tik tuo metu, kai vyksta golfo 
žaidynės.

Syonėjaus lietuvių spono klubo 
"Kovo" golfo sekcija savos aikštes 
neturi ir ją užsakyti kitur reikia prieš 
du metus į priekį, sumokant už tai 
rankpinigius. Mes goifą žaidžiame tik 
kartą menesyje, tai nejaugi taip sunku 
kitiems spono renginiams paskirti 
datą, nesikertančią su golfo žaidynė
mis?

Aš asmeniškai esu ALFAS ir sporto 
klubo "Kovas" garbės narys, golfo 
sekcijos narys, tą vakarą sportininkus 
pagerbti buvau atvykęs, tačiau kaip 
gaila, kao buvo pagerbti ir apdovanoti 
sporto šventės nugalėtojai, vertin
giausi, pažangiausi, bet tik krepšinin
kai ir tinklininkai (atrodo, kad sporto 
šventėje tik tos dvi sporto šakos 
egzistavo). O kas laimėjo pirmosios 
vietos trofėjus būtent stalo tenise, 
plaukime, lauko tenise, golfe? Jie 
netgi paminėti nebuvo. Taigi kyla 
klausimas: "Kas ir ką ignoruoja?"

V. Binkis

Gerb. Redaktoriau,
organizuotai Latrobe Valley seniū

nija jau kuris laikas nebeveikia ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1993.03.29 psl.8

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo: 

10 dolerių - R. Kaunienė (145), V*ic., 
pagerbiant a.a. Vladą Jakutį.
20 dolerių - V. ir J. Ramanauskai 
(310), N.S.V., vietoje gėlių a.a. L. 
Simanauskui.
100 dolerių - A. ir A. Kesminai su 
šeima (355), J. ir L. Fail su šeima (80), 
a.a. Jadvygos Paragienės mirties 
metinių proga. ,

Per musų įgaliotinį A. Obeliūną 
Geeionge, a.a. Algirdui Karpavičiui 
mirus, vietoje gėlių gauta:
20 dolerių - L. ir S. Bungardai (236); 
po 10 dolerių - J. Manikauskas (305), 
A. Obeliūnas (1015);

###
Per B. Barkų (N.S.W.) a.a. Antano 

Špoko (Špokevičiaus) atminimui vie
toje gėlių-po 20 dolerių aukojo:

Pr. ir E. N agi ai, D. ir J. Staugirdai 
(40), B. ir V. Harkai (490).

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
■

Vincas Ališauskas 
Ai. fondo iždininkas

dabar mes esame tik latrobiečiai. f
Tarpusavio bendravime mažai kas 

pasikeitė. Reguliariai mus aplanko 
kun. dr. P. Dauknys, tautinių švenčių 
proga atvyksta ir paskaitininkai.

šių metų jubiliejinę Nepriklauso
mybės šventę paminėjome vasario 20 
- ąją pamaldomis ir paskaita. Kaip 
įprasta, vaišių metu pravedėme lote
riją.

Spaudoje skaitėme, kad "Musų 
Pastogės" finansiniai reikalai prašų, 
nutarėme pajamas, sumoje 105 dole^ 
rių, skirti jos paramai.

"Musų Pastogė” butų mielesnė, jei 
mestų įsisenėjusią cenzūros liniją. Per 
dešimtmečius tai buvo vardan ben
druomenės "vienybės", o ko gi mes 
dabar bijome? Nejaugi mes seniai, 
tiek metų "vadavę" Lietuvą, nei prieš 
mirtį negalime išreikšti savą nuomonė 
savame laikraštyje?

Su geriausiais linkėjimais
V. Koženiauskienė

KZZZSSEZZZZZZEZZZZSSZ32SZZ3Z

Aukos
Musu ’Pastogei
V. Martišius ACT $25
Gražina Baksa Ųld. $15
M. Pužiene ACT $5
P. Kazlauskas Ųld. $15
D. Stupuras NSW $5

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Red.

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELERY

3rd Floor, Rm. 8,250 Pitt St., Sydney.
Tel 261 6715, Fax 261 5718
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
! NAMUOSE
■ 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I -----

Kovo 28 d. (sekmadienį) 2.30 vai. p. p. 
j. Sydnėjaus Lietlivilį klube ruošiamas

■ TURGUS.
į Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti, 
į Jūsų laukia įdomūs laimikiai.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

Asmenys susidomėję Sydnėjaus lietuvių klube esančios 
virtuvės vedimu, prašomi kreiptis į klubo vedėją:

Tel 708 1414 arba 707 4279 >r

Norintieji įsigyti Lietuvių Dienų Sydnėjuje koncertų audeo 
kasetes, prašom kreiptis į klubo administraciją.

m

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnėjaus pensininkų 
"Neringos" klubo nariams ir svečiams, 
kad balandžio 7 d., trečiadieni 
ruošiama ekskursija po Sydnėjaus 
uostą. Išplaukiame iš Circular Quay 
nr. 6 prieplaukos 2 vai. p. p., grįšime 5 
vai. p. p. Lietuviams duodama 50 
vietų. Kelionės metu bus vadovė, 
muzika, vaišinsimės kava ir pyragai- , 
čiais (veltui).

Registruotis pas vaidybos narius: 
Pr. Sakalauską - tel. 821 1780, 
J. Muščinskienę - tel. 642 5972, 
Vl.Šneiderį - tel. 642 7023.

I Circular Quay prieplauką nr. 6 
nkamės 1.40 vai. p. p. Prašome

i KELIAUJATE Į LIETUVĄ AR KITUS KRAŠTUS?

* Pagal jūsų asmeninius pageidavimus planuojame keliones
į Lietuvą ar kitus kraštus iš visų Australijos miestų.

* Rengiame grupines keliones į Marijos šventoves - Lurdą,
Fatimą, Medjugorją ir Šventą žemę - Palestiną, Romą.

* Padedame jūsų giminėms bei draugams pigiomis kainomis
atvykti iš Lietuvos.

* Rūpinamės kelionių draudimu. Darome specialią kelionės
apdraudimo nuolaidą, jeigu keliauja šeima, draugai, 
t. y. grupė iš daugiau nei 4 asmenų.

* Teiraukitės apie kelionių kainas, kadangi jos dėl didelės
oro linijų konkurencijos nuolat keičiasi.

SKAMBINKITE: dienos metu Moirai arba Tamarai: 
tel. (03) 336 7700, faksas (03) 336 3033;

vakarais (tarp 7-11 vai. vakaro) galite skambinti Henrikui 
Antanaičiui tel. (03) 857 8338.

International Community Travel g
Licence No. 30746 I|e==s;

3 Tanjil Court, HlPw
Kei lor, Vic., 3036 Ą.f.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published By the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruqmenes Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® * ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90
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J
nesivėluoti, nes laivas nelauks. Lau
kiame Jūsų! Pr. Sakalauską*

PRANEŠIMAS
Po ilgesnių atostogų Sydnėjaus 

lietuvių choras "Dama" ir vėl 
pradeda repeticijas. Chorui reikia 
pasiruošti ateinančiai Dainų šventei 
Adelaidėje ir Pasaulio dainų švente: 
Lietuvoje. Kadangi praaesime ruošti 
naują repertuarą, dabar kaip tik yra 
labai patogus laikas į choro gretas 
ateiti naujiems daininkams. Choro 
vaidybos ir chorvedžių varnu maloniai 
kviečiame visus Sydnėjaus ' choro 
"Daina" choristus ir naujus pageidau
jančius dainuoti narius. Pirmoji repe
ticija prasidės penktadienį, balandžio 
2 dieną, 7.30 vai. vakaro.

Choro ’’Daina" valdyba
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