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Kristaus Prisikėlimo šventės proga, visiems mūsų 
bendradarbiams ir skaitytojams linkime nuoširdžiausio 
džiaugsmo ir - gražių margučių!

Leidėjai ir „Mūsų Pastogės“ redakcija

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Apaštalas Šv. gauiius savo laiške korintiečiams rašė: " Kai kurie iš 

jūsų sako, jog nėra mirusiųjų prisikėlimo, toaėi ir Kristus nebuvo 
prisikėlęs. O jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias jūsų tikėjimas... tada 
mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių." (IKor. 15:12-181).

Kodėl Šv. Kaštas ir Bažnyčia skiria tokią didelę, absoliučią svarbą 
Kristaus ir musų prisikėlimui?

Prisikėlimas ir išaukštinimas su Kristumi ir Kristuje yra musų 
ateitis, musų pilnutinis gyvenimas, aėl kurio esame sukurti ir kurį 
Dievas yra mums numatęs nuo amžių pradžios, ir tai, kas įvyko su 
Kristumi, kaip žmogumi, pirmųjų Velykų rytą, įvyks su kiekvienu iš 
mūsų pasaulio pabaigoje, prisikėlimo dieną. "Visiems, kurie jį priėmė, 
jis davė galią būti Dievo vaikais..." "O jei esame vaikai, tai esame ir 
įpėdiniai. Būdami Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendradarbiai, jeigu su 
juo kenčiame, su juo ir busime pagerbti." (J. 1:12; Kom. 8:16-71).

Kas esmėje įvyko su Kristaus žmogiška prigimtimi laike prisikėlimo, 
mes pilnai nesuprantame. Prisikėlęs Kristus apaštalams atrodė toks 
pat žmogus, kokį jie pažinojo prieš mirtį - jų draugas, kuris juos 
mylėjo ir vadino pirmaisiais vardais. Jis buvo žmogus, kuris kartu valgė 
ir gėrė, o ant savo kūno nešiojo didžiosios kančios žymes. Tuo pat 
metu jis kartu buvo ir kitoks. Jis nebuvo vien tik prikeltas iš numirusių, 
kaip Lozorius, ar Naimo miestelio našlės sūnūs, kuriuos Kristus 
prikėlė. Kristus buvo ne tik prisikėlęs, bet ir iš esmes pasikeitęs. Jo 
nebevaržė fiziniai laiko ir erdvės varžtai. Jis įėjo pro užpakalines 
duris, nepastebėtas atsirado mokinių tarpe ir nematomai pasišalino. 
Žmonės, kurie su juo artimai bendravo, iš karto jo neatpažino. Prie jo 
kapo moterys palaikė jį sodininku. Net pats Petras jo neatpažino. Tik 
Jonui pasakius, kad "tai Viešpats", jis šoko iš valties ir pribėgęs ji 
pagarbino, (pig. Jn. 21:7)

Ar prisikėlęs ir dvasiniai išaukštintas Kristus galėjo būti 
nufotografuotas, šiandien niekas negali pasakyti.

Viena yra tikra - prisikėlęs Kristus buvo Visiškai kitoks, negu bet 
koks kitas žmogus pasaulyje.

Neturime mes, taip vadinamų "bešališkų liudininkų", nes visi, kurie 
jį matė prisikėlus) ir su juo susitiko, tapo tikinčiais ir kartu su apaštalu 
Tomu jį atpažino kaip "savo Viešpatį Dievą." (pig. Jn. 20:29)

Kad Kristaus prisikėlimas užtikrina kiekvieno musų asmeninį 
prisikėlimą, liudija Šv. Kaštas tiek senajam, tiek naujajam testamente. 
"Mes tikime ir todėl kalbame žinodami, kad tasai, kuris prikėlė 
Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi." (11 Kor. 4;14)

Kaip pavasario žiedai atsiskleidžia nauja gyvybe po šalnų mirties, 
taip ir mes, dalyvavę Kristaus gyvenime jo pavyzdžiu, po kančių, 
vargų ir mirties tragedijos, kelsimės naujam, išaukštintam amžinos 
laimės ir garbės gyvenimui.

"Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, tas turi amžinąjį 
gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną." (Jn. 11, 25; 6, 54)

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų linkiu visiems išeivijoje ir tėvynėje!

Vysk. Paulius Baltakis, OFM

Lietuviški margučiai, išmarginti Elenos Ruzgienės. Romualdo Kisieliaus nuotr.

Velykų rytas Lietuvoje Telesforas Valius — medžio raižinys

ALELIUJA
Gieda Žemė 
gieda žvaigždės: Aleliuja!
Aušrai auštant 
kužda gėlės 
kėlės, kėlės! Aleliuja! Aleliuja! 
Tuščią kapą- 
Dievo karstą

Juozas Almis Jūragis

saulė spinduliais 
nubarsto. Aleliuja! 
Ir mus 
piligrimus žmones— 
lydi ištremties kelionėj 
Prisikėlusio malonė.

Aleliuja! Aleliuja!

LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
LIETUVOS REAKCIJA Į PADĖTĮ 

RUSIJOJE
Praėjusią savaitę Lietuvos politi

kų ir visuomenės dėmesys buvo 
sutelktas ne tiek į vidaus reikalus, 
kiek į dramatiškus įvykius Rusijoje, 
kur prezidentas B. Jelcinas paskelbė 
ypatingą padėtį ir iki balandžio 25 
dienos referendumo įvedė prezidenti
ni valdymą. Tam griežtai priešinosi 
Rusijos Aukščiausioji Taryba ir Lietu
voje bijomasi, kad šis konfliktas 
neigiamai neatsilieptų į musų kraštą.

Lietuvos prezidentas A. Brazaus
kas ir U K ministras P. Gylys kalbėjosi 
su Rusijos ambasadoriumi Lietuvoje 
N. Obertyšievu. Nors pokalbis buvo 
suplanuotas dar praėjusią savaitę, 
tačiau jo metu buvo aptarta ir 
situacija Rusijoje, susidariusi po 
prezidento Jelcino kalbos per televi
ziją. Užsienio reikalų ministras P. 
Gylys pareiškė, kad Lietuvos Respub
lika yra labai suinteresuota, jog padidės 
Rusijoje butų stabili ir, kad butų 
tęsiamos demokratinės reformos. Jis 
sakė, kad Lietuva palaiko tas politines 
jėgas, kurios galėtų garantuot;! stabi
lumą Rusijoje. "Mes jokių budu 
nesikišam į kitų valstybių vidaus 
reikalus", sakė Gylys, "bet męs galim

pasakyti savo nuomonę". Atsakyda
mas į Laisvosios Europos radijo 
klausimą, ar įvykiai Rusijoje turės 
kokį poveikį į Rusijos armijos išvedimą 
iš Lietuvos, P. Gylys pareiškė, kad, kol 
kas, tokio požymio nėra.

Opozicijos lyderis V. Landsbergis 
pasiuntė telegramą B. Jelcinui, pa
reikšdamas užuojautą dėl Rusijos 
prezidento motinos mirties ir paramą 
jo kovoje už naująją demokratinę 
Rusiją. Jis pasakė Laisvosios Europos 
radijui, kad Rusijos prezidentas žengė 
ryžtingą žingsnį, gelbėdamas Rusijos 
reformų kryptį. "Tai yra politika, jo 
idealai, jo tikėjimas, ir jis nebenorėjo 
likti tik dekoratyviniu prezidentu ir 
stebėti, kaip jo idėja pakeisti Rusiją ir 
vesti ją demokratiniu keliu bus 
laidojama", sakė Landsbergis. Anot 
jo, Jelcinas mano, jog Rusijos piliečių 
dauguma yra reformos šalininkai ir jų 
balsas turi būti išgirstas. Toks 
parlamentas, kuris neleistų žmonėms 
pareikšti savo valią būtų neteisus, 
sakė Landsbergis. Jis pavadino šį 
Rusijos prezidento žingsnį moraline 
pergale.

Atsakydamas į klausimą, kokia 
turėtų būti Lietuvos vyriausybės

Nukelta į 2 prn.

1



LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.
pozicija, V. Landsbergis atsakė, kad ji 
turėtų būti vienareikšmiška. Vakarų 
šalys remia Jelciną, nors joms iš 
Rusijos negresia toks didelis pavojus, 
kaip Lietuvai, jeigu Maskvoje įsigalė
tų neo-stalinistai. Be abejonės, mes 
privalome remti Jelciną, sakė Lands
bergis.

Seimo užsienio reikalų komiteto 
narys V. Plečkaitis sakė, kad Prezi
dento tarnyba ir Užsienio reikalų 
ministerija ne visada plačiai reaguoja 
į įvykius Rusijoje. Pasak jo, dabarti
niai įvykiai Rusijoje gali turėti didelę 
įtaką ir Baltijos bei Skandinavijos 
valstybėms. Norėtųsi, kad musų 
valstybės pareigūnų pozicija butų 
aiškesnė, pasakanti, kad jie besąlygiš
kai remia Rusijos demokratines jėgas, 
sakė Plečkaitis. Tačiau, Seimo U R 
komitetas, visą dieną svarstęs šį 
klausimą, jokio nutarimo nepriėmė.

NAUJOS VYRIAUSYBĖS 
PROGRAMA

i Naujasis Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius antradienį 
(23.3) pristatė Seimui savo Vyriausy
bę ir jos programą. Anot premjero, 
šios programos pagrindai suformuoti 
remiantis bendros ūkio padėties 
Lietuvoje ir ekonominės reformos 
analize. Vienas iš pagrindinių uždavi
nių Vyriausubei yra ekonominės 
padėties stabilizavimas, sakė premje
ras. Svarbiausia dabar sukurti palan
kias sąlygas gamybai ir investicijoms, 
padidinti eksportą į Vakarus ir 
restauruoti ūkį. Pasak premjero, 
užsienio investicijoms Lietuvoje šiuo 
metu esančios palankios politinės 
sąlygos, tačiau būtina įkurti vieningą 
organizacinę struktūrą. Premjeras 
pažymėjo, kad nacionalinės valiutos 
įvedimas turi tapti pagrindiniu ekono
mijos stabilizavimo faktoriumi. Ta
čiau, prieš tai būtina sukurti lito 
įvedimo koncepciją bei jo stabilizavi
mo fondą. Kainų stabilizavimas ir 
toliau lieka strategine Vyriausybės 
veiklos kryptimi, tačiau, A. Šleževi
čius pabrėžė, kad, siekiant apginti 
daugumos gyventojų interesus, Vy
riausybė dar kurį laiką reguliuos 
pagrindinių produktų kainas. Keior- 
mūojant žemės ūkį numatomi kai kurie 
žemėtvarkos įstatymų pakeitimai. 
Manoii&1(^&naikinti maksimalaus že
mės ploto apribojimą ir imtis 
priemoiiių, siekiant' išvengti žemės 
padalijimo į smulkius if nerentabilius 
ūkelius.

Be ekonominės, agrarinės ir sociali
nės politikos, Vyriausybės darbo 
programoje numatytos dar trys dalys: 
teisme politika bei teisėsauga, krašto 
apsauga ir užsienio politiką. Daugiau
siai dėmesio škirįąpaa ekonominei 
politikai. "Mes turime sukurti pą- 
trauklią užsienio investicijų priėmimo 
^istęmą", kaip pagrindinę Vyriausybės 
programos nuostatą pristatė premje
ras Šleževičius, "nes tokios sistemos 
nebuvimas atbaido investuotojus". 
Pasak premjero, programoje pateiktos
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daugiau konceptuotos gairės, o atei
tyje Vyriausybė ketina parengti 
konkretų kiekvienos ūkio šakos planą, 
jei Seimas pritars dabar pristatytai 
programai.

Buvęs Lietuvos premjeras G. Vag
norius sakė palankiai vertinąs A. 
Šleževičiaus Vyriausybės programą, 
bet pasigendąs konkretumo. Jis sakė 
suprantąs, kad programą reikia pa
ruošti per dešimt dienų ir per toki 
trumpą laiką sunku daug ką padaryti. 
Tačiau programa turėtų turėti aiškų 
reformos tęsimo ekonominės poiitikos 
planą, ko šioje programoje nėra, sakė 
Vagnorius. Jis taip pat pastebėjo, kad 
nemaža programos dalis yra paimta iš 
premjero B. Lubio pernai paskelbtos 
jo Vyriausybės programos. Tą patį 
pastebėjo ib Ekonomikos komiteto 
pirmininkas K. Antanavičius. Premje
ras į tai atsakė, kad jis yra už tai, kad 
būtų laikomasi ankstesnių vyriausy
bių principinių nuostatų.

PIKETAS - DEMONSTRACIJA 
KAUNE

Ketvirtadienį (17.3), Kaune vyks
tant Ministrų Tarybos sesijai, prie 
savivaldybės rūmų susirinko keli 
tūkstančiai Kauno darbininkų sąjun
gos organizuoto piketo dalyvių. 
"Darbo, duonos, teisingumo" - su šiais 
ir kitais panašaus turinio plakatais 
rinkosi kauniečiai pareikšti savo 
nepasitenkinimą išaugusiomis pagrin
dinių maisto produktų kainomis, 
didžiuliais mokesčiais už komunalines 
paslaugas, nežabotu infliacijos augi
mu. Kaip paaiškino vienas dalyvis, ten 
susirinko žmonės, kurie buvo neabe
jingi šiai akcijai, nes tokia akcija jau 
yra pribrendusi. Žmonės susirinko 
pareikšti, kad toliau taip tęstis 
nebegali - didelė dauguma žmonių 
nebegali iš savo algų ir pensijų 
pragyventi. Kalbėtojas pareiškė Lais- 
ovosios Europos radijui, kad šis 
piketas yra tik pradžia platesnės 
akcijos, kuri vėliau bus tęsiama 
įvairiuose Lietuvos miestuose. Impro
vizuotame mitinge taip pat kalpėjo 
invalidų draugijos, Judėjimo Černo
bylis ir pensininkų atstovai.

APKARPYTA RINKIMŲ
- KOMISIJA

Antradienį (23.3), jau pasibaigus 
vakariniam Seimo posėdžiui, LDDP 
frakcijos reikalavimu, buvo sušauktas 
specialus,' neeilinis Seimo posėdis. 
Jame 53 b’ATsų dauguma buvo priimtas 
nutarimas’ iš Vyriausios rinkimų 
komisijos pašalinti 13 asmenų, kurie 
nesutiko keisti jau priimtų komisijos 
nūtarimų'Jdėl Seimo nario mandato, 
suteikimo’R: Hofertienei, S. Malkevi
čiui ir A. Endriukaičiui. Šie trys 
Tėvynės santaros nariai buvo V yriau- 
sios ririkimų komisijos paskelbti iš- 
rinktais, » po to, kai jų rinkimų 
apygardose buvo rasta neregulia
rumų. Tose apygardose kandidatavę 
LDDP atstovai protestavo ir apskundė 
*Vyr. rinkinių komisiją 'Aukščiausiam 
teismui, kuris padarė nuosprendį

LDDP naudai. Vyri-rih&mų komisijos 
dauguma atsisakė vykdyti Aukščiau
siojo Teismo sprendimą, teigdami, kad 
ši sritis nėra teismo kompetencijoje. 
Po pastarojo Seimo nutarimo Vyr. 
rinkimų komisijoje nebeliko nė vieno 
opozicijos atstovo, taip pat, kaip ir 
naujojoje, prezidento patvirtintoje, 
derybų su Rusija delegacijoje.

KITOS ŽINIOS
* Baltijos valstybių vadovai paskėl- ; 

bė bendrą pareiškimą, išreiškiantį 
susirūpinimą dėl politinės krizės 
Rusijoje, kuri gali pakenkti visos 
Europos stabilumui ir saugumui. 
Lietuvos prezidentas Brazauskas, 
Latvijos A T pirmininkas Gorbunovas
ir Estijos prezidentas Meris pareiški
me reiškė viltį, kad Rusijos Vyriausy 
bė ir tauta taikiomis bei demokra
tiškomis priemonėmis mėgins normali
zuoti padėtį šalyje. Baltijos valstybių 
vadovai pažymi, kad jų šalys visuomet • 
rėmė Rusijos demokratines jėgas ir 
tikisi ateityje išsaugoti gerus kaimy
niškus santykius su Rusija.

* Kaip jau minėta šios apžvalgos 
pradžioje, A. Brazauskas ir P. Gylys 
buvo susitikę su Rusijos ambasado
riumi Lietuvai N. Obertyšievu ir 
aptarė abiejų šalių santykius. Buvo 
tariamasi ir dėl galimo Lietuvos 
Rusijos prezidentų susitikimo. Pasak 
P. Gylio, N. Obertyšievas pareiškęs, 
kas Rusija neketinanti keisti savo 
nusistatymo rusų kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos klausimo. A. Brazaus
kas nurodęs Rusijos ambasadoriui, kad 
Lietuvos Vyriausybė nori kuo skubiau 
atnaujinti abišales derybas, kurios 
buvo nutrauktos pereitų metų rugsėjo 
'mėnesį. Sutarta jas atnaujinti kovo 
gale.

* Europos Ekonominės Bendrijos 
įgaliotinis ekonimikos klausimams 
Kristofersonas ir Lietuvos Finansų 
ministras E. Vilkelis Briuselyje pasi
rašė susitarimą, pagal kurį EEB skiria 
Lietuvai 119 milijonų dolerių paskolą. 
Nurodoma, kad 24 Bendrijos šalys iš 
viso pasaulio Lietuvai paskyrė 285 
milijonų dolerių paskolą. Pusę šios 
sumos Lietuva gaus dabar, o kitą pusę 
šių metų viduryje. EEB įgaliotinis 
gyrė Lietuvą už atliktas reformas ir 
ragino nesulėtinti jų vykdymo bei 
nenukrypti nuo pertvarkymo plano.

* JAV žemės ūkio ministerija 
paskyrė Lietuvai beveik 20 milijonų 
dolerių paskolą, už kurią bus galima iš

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

GEDIMINAS MERKYSo:.;

(Atkelta iš nr. 13)
Pats žodis "kompromisas" buvo vos 

ne "buržuaziniu išsigalvojimuA-So- 
vietiniais' laikai, jei: žmogus buvo 
ištikimas Konįynistų partijai, slapto- 

• stems strife tine ms tarnyboms, tjąm 
ąhžniatisrąjt^daug kas buvo atlei
džiama. Tas, kuris nebuviP ištikimas 
pašlijai, kuris atsisakysavo bendra-' 
qarbiauti šu slaptąja policija ;ar šiaip 
kūęža^lieįtikdavo sovietiniams virši- 
ny^a$s^butmai būdavo, "blogas" ir 

bruožas j 
būdavo "ispočthmaš." Lietuvoje aar ir' 
dabar, /trūksta. : ODjektyvaus žmonių - 
vertinimo. Manau? kad dabar Lietuvo
je atėjusiai į valdžią partijai, bus 
ypatingai sunku išgyvendinti tą buvu- 
šių tarybinių žmonių 
bruožą.

Sovietiniais laikais bu1
pasitikėjimas skambiai 

skatinamas
skambiais lozungais.

Amerikos pirkti--'apie 20,000 tonų 
sojos pupelių gyvuliams šerti ir apie 
160,000 tonų kukurūzų.

* Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas pareiškė esąs patenkintas 
savo 3 dienų vizito į Daniją ir 
Islandiją rezultatais. Jis tarėsi su 
Danijos ministru pirmininku Rasmuse- 
nu, Islandijos prezidente 
ir abiejų šalių parlamentų vadovais. 
Jis nurodė, kad per pokalbį su Danijos 
ministru pirmininku aptarė politinę ir 
ekonominę padėtį Lietuvoje, rusų 
kariuomenės išvedimo klausimus bei 
Rusijos vidaus įvykių poveikius Lietu-

.vai. Reikijavikė A. Brazauskas tarėsi 
dėl laisvo Lietuvos piliečių įvažiavi
mo į Islandiją ir dėl investicijų 
apsaugos Lietuvoje.

* Kovo 23 d Seimas patvirtino 
‘naują Lietuvos banko valdybos pirmi
ninką Romualdą Visokavičių, kuris 
pakeičia prieš porą savaičių atsista
tydinusį Vilių Baldišį. Už R. Viso
kavičiaus paskyrimą balsavo 84 Sei
mo nariai, 4 balsavo prieš, 7 susilaikė. 
Paskutiniu metu R. Visokavičius buvo 
Vilniaus komercinio banko Litimpex 
prezidentas. Savo karjerą bankinin
kystėje jis pradėjo Pramonės ir 
statybos banke, kurį 1990 m. rudenį 
nacionalizavo Lietuvos bankas ir 
pavertė jį savo padaliniu.

Tuometinis Pramonės ir statybos 
banko valdytojas R. Visokavičius 
buvo apkaltintas finansinėmis machi
nacijomis ir išmestas. Sekančiais 
metais, su 17 milijonų rublių pradiniu 
kapitalu, kurio pusę suteikė Vyriausy
bė, R. Visokavičius įsteigė Litimpex 
banką, kuris dabar yra pelningiausias 
Lietuvoje.

* Seimo užsienio reikalų komite
tas pritarė U R ministro P. Gylio 
siūlomam naujų derybų su Rusija 
delegacijos sąstatui. Iš originalįosios 
Č. Stankevičiaus vadovaujamos komi
sijos liko tik du nariai - V. Navickas ir 
V. Senkevičius. Naujajai delegacijai 
vadovaus LDDP ir Seimo narys 
Vladislovas Bulovas. Delegacijoje dar 
du Seimo nariai, pasiuntinys Rusijai R. 
Kozyrovičius bei Krašto apaugos, 
Pramonės ir prekybos ministerijų bei 
Lietuvos banko atstovai. Opozicijos 
atstovai nesutiko su delegacijos 
pakeitimu ir balsavime nedalyvavo. 
Nežiūrint to, prezidentas A. Brazaus
kas patvirtino naują derybų delegaci
ją ir atmetė kaltinimus, kad ji buvo 
sudaryta pasekmėje Rusijos spaudimo.

Ji Rūbas

Šukiais, pvz., "Pasieksime komunizmo 
viršūnes", "Pavysim ir pralenksim 
Ameriką", "Tarybinių tautų drau
gystė - neišardoma", *'Kovokime už 
komunistinį . 4w 
spartuolio vardą" ir t. t. Pastoviai 
apsuptas tokių ir panašių lozungų, 
skambių fraziųpi tarybinis žmogus 
pasidarė savotišku tokių ffazių vergu. 
Kai kurie žmonės dar ir -dabdr 

; Lietuvoje mano-, kad pakanka daug 
kartų kartoti kukius i'laisvai rinka", 
."demokratija"' ir t!‘ t.' ir viskas šust 
tvarkys savaime. bekonkfetausdar- 
bo, bė sąžiningumo, vaikis, energijos. 
Buvusių tarybinių ž'monių galvosena 
•tiėret'ai pasidarė nekonkrėti, stereoti
piška.

ORIENTAVIMASIS TIK į ŠIOS 
DIENOS TIKSLUS 4R POREIKIUS.

Tarybiniais laikais tam, kad geriau 
uždirbtum reikėdavo dažniausiai 
įvykdyti trumpalaikes uždūotis ir 
gauti premijas. Kolūkio pirmininkas

Nukelta į Lpsi.6 •
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benbruomenEs barbu baruose

Rusija pergyvena Konstitucinę Kri
zę, nežiūrint i preziaento Boris 
Jelcino vėl daromas nuolaidas pana- 
mentui ir Konservatoriams. Specialiai 
sesijai sušauktas visuotinis atstovų 
Kongresas pakartotinai bandė atsta
tyti prezidentą iš pareigų arba 
patraukti ji teisman už konstitucijos 
laužymą, nors B. Jelcinas vien žodžiu 
paskelbtą prezidentinio režimo įvedi

mą atsiėmė. Nesurinkus reikalingų 
dviejų trečdalių daugumos, kongresas 
bando atimti prezidento galias. Kon
gresas bandė net atstatyti parlamento 
pirminmKą Ruslaną Cnazbulatovą už 
kompromisų su prezidentu ieškojimą.

Stipriausių ekonominiai Septynių 
valstymų grupe sušaukė savo užsienio 
reikalų ir imansų ministrų susitikimą 
Tokijo. balandžio 14-15 dienomis, 
apsvarstyti nuaus išgeibeti Rusiją iš 
UKines Katastrolos. jau prieš ta., 
oaianažio 4 - 5 dienomis turi įvykti 
prezidentų Bill Clinton ir Boris 
Jeicino susiuKimas Vancouver, Kana
doje.

Kinijos Komunistų partijos genera- 
.inis sekretorius ir Centrines karines 
Komisijos pirmininkas Džiang Zemin 
dabar paskirtas ir valstybes preziden
tu. ToKia jėgos Koncentracija vienose 
rankose Kinija tikisi išvengti kovos 
uėi valdžios po "aukščiausio lyderio"
senuko Deng Ksiaoping mirties.

Pietų Afrikos prezidentas F. W. .ae 
Klerk viešai pareiškė, kad 1989 metų 
pabaigoje Pietų Afrika turėjusi pasi
gaminusi šešias branduolines bombas. 
Jas buvę išmontuotos, valstybei pa
sirašius branduolinių ginklų apribo
jimo sutartį 1991 metais. Bombos 
nebuvę gaminamos panaudojimui,.o tik , 
agresijos prieš Pietų Afriką atbaidy
mui.

sanyKius su Iranu bei atšaukė savo 
ambasaaorių iš Suaano. . Abi šios 
valstybės kaitinamos Alžyro musul
monų fundamentalistų kurstymu ir 

... teroro veiksmų rėmimu.' <
Tiek Ąirijoję, tiek visame pasuiyje s ,

pasipiktinta iKA (Airių Respublikonų j3 dienų ’oerypų tarn 15 
Armijos) teroro veiksmu Warmigton, ginxjuotų frakcijų, kovojusių dėl
Anglijoje. Ten susprogdinta bomba valdžios Somaiijoje, prieita prie 
užmušė 3 metų amžiaus vaiką, o nuo sustarimo: frakcijas nusiginkluos ir 
žaizdų mirė ki tas, i 2 metų berniukas, sudarys laikiną vyriausybę. 
1RA neteko daug savo simpatikų.

’ Stambi Australijos bendrove CRA 
ėvakuavo visus savo tarnautojus iš 
Mount Karę aukso kasyklų Papua K. 
Gvinėjoje, nenorėdama rizikuoti jų 
gyvybėmis. Pavojų sukėlė vietinių 
gyventojų laikysena, iš šių gyventojų 
bendrovė nuomavo kasyklas.

Papua N. Gvinėjos vyriausybė 
išreiškė savo nepasitenkinimą, šiuo 
australų kasyklų bendroves žingsniu.

Graikija, ilgiausiai blokavusi Make
donijos priėmimą į Jungtines Tautas
dėl- šios respublikos vardo, dabar 
pareiškė nębėsipriešjnanti buvusios 
Jugoslavijos respublikos kandidatūrai.

Alžyras nutraukė diplomatinius

BRISBANAS PADANGĖJE
Brisbanės miesto lietuvių bendruo

menė niekada nebuvo labai didelė. 
Keletas musų bendruomenes narių 
išsikėlė kitur gyventi, didelė dalis 
vyresniosios kartos iškeliavo į Amži
nybę, tad mūsų beliko labai maža ir 
aprodė,, kad gai but ir išnyksime? 
Dabar gi atrodo, kad taip neneatsi- 
tiks, neišnykšįmė, nes, pasirodo, mes 
užauginom gražaus jaunimo, kuris 
pradėjo organizuotis ir užpildyti tas 
išretėjusias lietuvių gretas... Jau
nimas jau turi suorganizavęs tautinių 
šokių grupę, sporto klubą. Brisbanės 
klubo lietuvių Jsrepšinio komanda, 
atrodo, pateks į finalą.

Musų šokėjos ir sportininkai daly
vavo paskutinėje Lietuvių dienų 
šventėje Sydnejuje. Didelė lietuvių 
jaunimo dalis yra aukšto akademinio 
išsilavinimo. Čia turime dėstytojų, 
gydytojų, veterinarą, inžinierių, ge
ologų, keletą industrijos chemikų, 
socialinę darbuotoją, mokytojų, madų 
projektuotojų ir kt.

Paskutiniu metu vienas jaunosios 
kartos atstovas tapo baristeriu. Anks
čiau lietuvio baristeno mes neturė
jom, o štai - Ronaldas Miškinis tapo 
Barrister of the Supreme Court of

MALONI POPIETE ADELAIDĖJE
Vasario 14 d., sekmadienį, Adelai

dės lietuvių namuose įvyko įdomi 
popietė, suorganizuota Adelaides 
choro Lituania, kurią koordinavo V. 
Opulskis ir E. Dukas. Kartu buvo 
maloni proga stebėti V. VasiliausKO 
rodomą videofilmą iš praėjusios Lie
tuvių dienų Sydnejuje Dainų šventės 
koncerto. Ypatingai malonu buvo 
tiems, kurie šiame koncerte nedaly
vavo. Chorams vadovavo dirigentai V. 
Straukas, J. Ankus, B. Aleknaitė, B. 
Prašmutaitė, G. Pranauskienė, daina
vo solistė G. Zigaitytė - Hurba. 
Skambančios lietuviškos dainos, mil
žiniškas mišrus choras, pasipuošęs

PAS GEELONGO LIETUVIUS
EKSKURSIJA į WERRIBEE PARKĄ 

Kovo 14-ta. Gražus rudens rytas, 
lietuviškos pamaldos Sv. Jono bažny
čioje. Kun. dr. P. Dauknys aukojo šv. 
Mišias už Šv. Kazimierą, pasakė 

Jungtinių rautų Saugumo taryba
nųbaisavo atsiųsti į Somali ją 28,(100 
karių šio susitarimo vykdymo priežiū
rai. Šie kariai turės pavaduoti ten 
dabar esančius J A V bei kitų valstybių 
karinius kontingentus.

Ronaldas Miškinis

Queensland ir Barrister of the High 
Court of Australia.

Ronaldas turi dvi seseris, kurios taip 
pat baigusios aukštuosius mokslus. 
Julija turi Bachelor of Science degree, 
o Angela - Bachelor of Arts degree ir 
dar studijuoja socialinį darbą Que- 
enslando universitete ii šiais metais 
užbaigs mokslą.

spalvingais tautiniais rubais, vyrų 
choras, Sydnejaus moterų "Sutarti
nė", visi puikiai atliko įvairias, 
sudėtingas dainas. Džiaugėmės pama
tę daug pažįstamų veidų ir, deja, kai 
kurių ir pasigedome!

Koncertą lietuvių ir anglų kalbomis 
puikiai pravedė G. Viliūnaitė ir Aistis 
Bieri. Videofilmo demonstravimas, 
kartu su pertrauka, užsitęsė, maž
daug, apie 4 vai.

Labai ačiū koordinatoriams V. 
Opulskiui ir E. Dukui už popietę ., 
didelis ačiū V. Vasiliauskui už filmo 
pade monstravim ą.

Ona Baužienė B.E.M.

pritaikytą pamokslą ir visus pakvietė 
skaitlingai dalyvauti Gavėnios dvasi
nio atsinaujinimo rekolekcijose.

Po Mišių rinkomės prie Lietuvių 
namų, kelionei į istorinį Werribe 
parką. Gamta pasipuošusi rudens 
žaluma... Už pusvalandžio kelionės 
jau buvome gražiame parke.

Trispalvė nurodė apsistojimo vietą. 
Prisiglaudėme medžių šešėlyje užkąsti 
pietus. Po pietų vaikai ir tėvai 
išvažiavo "Safari" autobusu, apžiūrė- 

; ti Zoologijos parką ir sugrįžo pilni 
įspūdžių. Vyresnieji apžiūrėję dvaro 

trumus, susipažino su Australijos 
baltųjų pradžios istorija. Nemažesni 
įspūdi padarė ir vieno tūkstančio 
rožių darželis, kurio kvepėjimas - 
neapsakomas.

Visi turėjome apleisti parką 5 vai. 
vakaro.

į namus grįžome kupini gražių 
įspūdžių ir kultūringai praleidę sa
vaitgalį. Geelongo lietuvių sąjungos

PREL.P. BUTKUS LIGONINĖJE
Esame painformuoti, kadSydnejaus Ligonį lanko vienuoliai broliukai iš ;

lietuvių kapelionas, prel, Petras Lewisham vienuolyno, kurtame preia- 
Butkus, dėl pablogėjusios sveikatos, tas ilgus metus gyveno. Neužmiršta jo 
jau trys savaitės gydosi Šv. Juozapo jr sydnejaus tautiečiai. Prelatą gibbo<?
ligoninėje (Auburn, Normanby Rd). ja - kaip anksčiau vienuolyne, taip ir

Kovo 29 d. ligoninėje jį aplankė J. dabar - Burneikių šeima, kasdien jį 
E. Australijos kardinolas Edward lankydama, ruošdama maistą, ap- 
Clancy, o kovo 30 d. - Kalikų skalbdama ir t. t. ,>
Emigracijos depart, direktorius, vys- L'
kūpąs David Cremin. Nukelta į 6 psL
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Bronė Lukauskaitė

Laimink mūsų triūsą 
ir namų kampelį, 
liūdesį ir viltį, 
mylinčias rankas, 
vaisių obelėlės, 
ilgesį neramų 
ir teisybės žodį 
prie audringo kelio...

Laimink musų taką 
ir gimtinės grumstą, 
kvapią duonos riekę, 
šnarančių rugiais 
ir padangės mėlį 
ašaromis drumstą, 
virvantį per dieną 
saulės vyturiais.

Kristus prisikėlė! 
Kristus prisikėlė! 
Paklausyki gaudžia 
tūkstančiai varpų. 
Ir į tavo širdį - 
kraupią koplytėlę 
skambesys atplūdęs 
meldžiasi kartu.

Aleliuja! - gaudžia 
Kristus prisikėlė!
Supasi, banguoja 
širdys bažnytėlėj.

klubo valdybos nuopelnas - šios
išvykos suorganizavimas.

DVASINIS ATSINAUJINIMAS
Rekolekcijas Geelonge pravedė 

kun. J. Petrauskas per Šv. Juozapą. 
Mišias aukojo kun. dr. P. Dauknys. 
Rekolekcijose dalyvavo tik 15 asme
nų, o kiek žmonių yra Geelongo 
lietuvių bendruomenėje?

Kunigų priėmimu rūpinosi Katalikų 
federacijos įgaliotinis VI. Stuikevi- 
čius.

VARDINIŲ IEŠM1NĖ
Pagal seną tradiciją, kiekvienais 

metais Geelongo lietuvių sąjungos 
klubo valdyba suruošia vardinių 
iešminę. Š. m. kovo 21 d. rinkomės į 
p.p. Gailių sodybą pietums. Pasitaikė 
tikra "bobų vasara", tad nenuostabu, 
kad susirinko daug žmonių. Šeiminin
kės 1. Gailiuvienė, A. Valodkienė, M. 
Manikauskienė ir L. Liebich^prigaminn 
įvairių patiekalų: šalti . barščiai, 
balandėliai, kukuliai, vinigretai, pyra
gai ir t. t. Romaldas Gailius tik kepa 
dešreles ir mėsiškus kepsnius, o tų 
valgytojų - apie septyniasdešimt. 
Popietės kavutė praėjo labai gerai, 
pravesta loterija atnešė gerą pelną, o 
Juozai svečius pavaišino "tyru vande
nėliu"

Maloni aplinka ir gražus Barwoh'o 
upės slėnis, tikimės, paliks gražius 
prisiminimus dalyviams.

Lietuvių sąjungos klubo kasininkas 
V. Čerakavičius papildė kasą ir 
džiaugėsi, kad nariai apsimokėjo nario 
mokestį.

Taip ir praslinko pirmas rudens 
mėnuo. j. Gailius
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Tęsinys iš pr. numerio

DARIUS LUKM1NAS - Lietuvos 
olimpines komandos žaidėjas, 25 metų 
amžiaus, vedęs, turi sūnų ir dukrą. Su 
juo buvau susitikęs olimpinių pasiren
gimų metu Vilniuje. "Australija paliko 
gerą įspūdį, tik jos daug nematėm. 
Skirtumas tarp pilnos Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktines būtų tikrai ir, 
žinoma, Lietuvos naudai. Be visų 
didžiųjų musų žaidėjų, rinktines kova 
su australais butų kieta ir iki 
paskutiniųjų minučių. Australijos lie
tuviai, kiek mes jų matėm, mus priėmė 
labai šiltai, tik gaila, kad nebuvom 
Sydnejuje, apie kurį aaug girdėjom. 
Pačių lietuvių sportininkų ouvom 
mažai sutikę, tačiau ir toiiau linkime 
jiems taip vieningais būti - kartu 
žaisti ir gražiai atstovauti lietuvius. 
Aš esu gavęs pasiūlymų atvažiuoti i 
Australiją, tačiau šiuo metu dar tikrų 
pianų nesu sudaręs."

ARŪNAS VISOCKAS - olimpines 
komados žaidėjas 28-rių metų, vedęs, 
turi sūnų. "Australija man patinka ir 
sekasi čia neblogai. Lietuvoje krepši
nis yra labai pablogėjęs ir šiuo metu 
mes turime tik vieną gerą komandą. 
Kiek pamačiau, Australijoje krepšinio 
lygis yra labai aukštas. Mums rungty
nės su australų profesionalais neiabai 
gerai sekėsi, nes turime tikrai uaug 
rungtynių, o kai kurie dalykai yra 
skirtingi, prie jų nesam pripratę. Aš 
pats buvau čia susižeidęs, bet pamažu 
viskas atsitaisė. Kurį laiką žaidžiau 
Lenkijoje, bet dabar išvažiuoti iš 
Lietuvos dar nesuiori. į Lenkiją 
nežinau ar grįšiu, o uar dabar gerų 
pasiuiymų neturiu. Australijos lietu
viams linkiu viso gero ir būti 
tarpusavy vieningiems."

TAURAS STUMBRYS, buvęs Aus 
tralijoje 1988 metais ir dalyvavęs 1 li
ję PLS šventėje. "Man čia sekasi 
neblogai. Skirtumas tarp komandų gai 
ir yra, nes profesionalai su savo 
importais yra gal ir stipresni už mus. 
tačiau, pabuvus čia ilgiau ir pripratus 
prie skirtingo laiko bei taisyklių. 
maiiHu, kad musų komanda butų lygi 
jiems, o prieš kai kurias komandas gai 
ir stipresne. Šiaip Australija yra graži, 
tik tolima, lietuviai puikus, tad ir viso 
geriausio Jums čia. Nepamirškit 
Lietuvos."

ALGIRDAS BRAZYS - Lietuvos 
rinktinės dalyvis, prieš atsakydamas į 
mano klausimus, pats mane klausinėjo. 
Kaip komandos vadovas - filmavo ir 
kartu su kitais įrašais šį filmą vėliau 
parodys Lietuvoje. Papasakojęs apie 
Australijos lietuvių sportinį gyveni
mą, veiklą ir rūpesčius, visų Australi
jos lietuvių sportininkų varau pasvei 
kinau Lietuvos sportininkus, jų vado
vus bei rėmėjus, palinkėdamas kad jie 
kuo greičiau atsigautų, sustiprėtų ir 
grįžtų prie savo buvusio aukšto 
sportinio lygio. Taip pat patariau, kad 
kiek galima stipriau spaustų Vyriau
sybę, Seimą ir patį prezidentą Algirdą 
Brazauską, buvusį gerą sportininką, 
kad kuo greičiau priimtų sponsorystės 
lengvatų ir sporto įstatymą, kas iš 
karto palengvintų visą Lietuvos 
sportinį gyvenimą ir veiklą. Pats 
Algirdas, maloniai besišypsantis sakė, 
kad susižavėjęs Australija: "gražus 
kraštas”, pasakė jis, o lietuviai - 
tikrai nuoširdūs ir kur tik mes buvom, 
"Musų Pastogė" N r. 14 1993.4.05 

labai gražiai priėmė. Australų krepši
nis, ypatingai profesionalų, yra aukš
to lygio. Geriausi linkėjimai visiems 
Australijos lietuviams ir iki pasimaty
mo Lietuvoje.

V1DŪNAS BANEL1S - "Žalgirio” 
klubo direktorius. "Musų klubas dabar 
gyvena tik iš privačių firmų aukų. 
Turime, dvi komandas, tai vyrų ir 
jaunių. Moterų, kol kas, išlaikyti 
negalime, nes geriesiems žaidėjams 
mes mokame po 2000 amerikoniškų 
dolerių per mėnesi. Tad moterų 
komandai dar reikia palaukti geresnių 
laikų, kada firmos bus turtingesnės ir 
bus priimtas sporto įstatymas. Be šių 
komandų, uar turime ir seniorų 
krepšininkų grupę, kur ir aš žaidžiu. 
Treniruojamės ir draugiškai žaidžiam 
tris kartus per savaitę. Jeigu čia jus 
turite senjorų komandą, tai mes 
kviečiame atvykti į Lietuvą ir 
išbandyti savo jėgas su mumis. Ačiū 
lietuviams už viską ir geriausi 
linkėjimai visiems."

VYTAS MALECKAS - klubo rėmė
jas, biznierius, "iš Visų pusių spau
džiam Vyriausybę, kad priimtų sporto 
įstatymą, bet viskas eina labai 
pamažu. Girdisi, kad duos 5 proc., kas 
yra labai mažai. Kitur sportininkai 
gauna 15 proc. ir daugiau. Streikuoti 
pas mus - beveik neįmanoma, nes 
niekam tai neįdomu, tačiau vis vien, 
nors ir prieš srovę, bet einame i prieki. 
Artimiau su jumis dabar susipažinus, 
lauksime australiečių Lietuvoje, o tuo 
tarpu viso geriausio jums visiems."

Dr. VYTAS VAlKŠNORAS - 
rėmėjas. Sportinis gyvenimas Lietu
voje yra gana sunkus. Pinigų nėra, 
daug kas buvo sugriauta, kada valdžia 
sportininkus labai mažai remia ir 
kartais net truKdo. Tikrai yra daug 
privačių rėmėjų, kurie norėtų finan
siniai remti sportininkus ir jiems 
padėti, bet iki šiol dar nėra sponsorys
tės įstatymo, neduodama rėmėjams 
mokestinių nuolaidų, todėl mums yra 
sunku kur nors išvažiuoti, ar ką 
pasikviesti. Anksčiau, pav., iš gauto 
sportinio pelno patiems sportininkams 
buvo duodama tik 3 proc. ir dažnai net 
baudas tekdavo mokėti. Jeigu butų 
priimtas sporto ir sponsorystės įstaty
mas, tai butų pats reikalingiausias ir 
geriausias dalykas, ką vyriausybė 
galėtų padaryti, nes kitaip sportas 
tikrai žlugs."

Dr. ’.DAIVA VA1KŠNOR1ENE - 
žmona. " Australija dar nenusibodo, 
saulėje jau truputį nudegiau, bet 
tikėjausi, kad saulės čia bus daug 
daugiau į nuo kovo pradžios čia 
prasidėjo ruduo, todėl saules yra 
truputį mažiau, o lietaus daugiau. 
Tačiau nuskridus į R. Kurtinaičio 
tropikinės zonos miestą, saulės ši, taip 
gražiai besišypsanti gydytoja, tikrai 
pamatys užtenkamai). Pati Australija 
tai patiko, egzotiškas kraštas. Mote
rys čia tikrai gražios, tačiau lietuvai
tės gražesnės. Australietes rengiasi 
gražiai, bet lietuvaitės gražiau. 
Maistas čia yra labai įdomus, daug ko 
anksčiau nebuvau valgiusi, tačiau 
lietuviškų gerų kopūstų, rūkytų 
lašinukų, grybų ir kitų skanių 
lietuvįškų skanumynų, tikrai niekas 
negali pakeisti. Gaila, kad neteko pas 
jus Sydnejuje paviešėti • ir jūsų 
skanumynų paragauti (tikrai, musų 
lietuviškojoje klubo valgykloje miela 
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Žalgiriečiai prieš išskrendant iš Sydnejaus aerodromo. Tarp jų 
koviečiaų,D. Atkinson ir A. Laukaitis. Nuotrauka M. Atkinson

Daiva butų visų tų lietuviškų 
skanumynų radusi ir juos net papildyti 
galėtų "Utenos" alučiu, "Lithuanian 
vodka", lietuviškuoju "Krupniku" ar 
kitais, jau lietuviškai australiškais 
skanumynais pasigardžiuoti ir visa tai 
pajusdama musų lietuviškoje aplin
koje). Moterų gyvenimas Lietuvoje 
nebuvo lengvas ir uar pablogėjo. 
Tikrai yra sunku, kai visko trūksta. Aš 
pati esu sporto medicinos gydytoja ir 
mokslą baigiau Estijoje. Australijoje 
nors ir kaip gražu ir buitiniai gera 
gyventi, tačiau visam laikui čia 
pasitikti ir gyventi nenorėčiau, nes 
kad ir kaip dabar sunku Lietuvoje, bet 
vis vien ten yra geriausia. Mes turime 
tris sūnūs (atsisveikinant palinkėjau, 
kad po egzotiškosios Australijos, butų 
gera broliukams ir gražios sesutės 
sulaukti, už ką ji ir vėl tik gražiai 
nusišypsojo). Australijos lietuviams ir 
ypatingai jūsų moterims ir męrginoms 
linkiu visko, ko joms trūksta; o jeigu 
nieko netrūksta, tai geros sveikatos 
visiems. -

EŽY klubo veteranams žalgiriečius 
palydėjus iki pat lėktuvo ir palinkėjus 
geriausios sėkmės tolimesnėse žaidy
nėse ir kelionėje į namus, komandos 
treneris H. Giedraitis, atsisveikin

LAIŠKAI REDAKCIJAI
IŠEIVIJOS SPAUDA
Sava spauda yra išeivijos gyvenimo 

veidrodis ir variklis. Kokioj padėty 
liktų musų Bendruomenė ją praradus, 
nesunku įsivaizduoti. Užtat lietuviško 
spausdinto žodžio išlaikymu ir reikia 
susirūpinti. Dėl to naujoji Australijos 
lietuvių Krašto valdyba ragina remti 
"Musų Pastogę’, kaip bendruomenės 
savaitraštį. Tačiau šios problemos 
sprendimas nėra toks paprastas. 
Paraginimas mažai padės, jei jis neras 
didesnio atgarsio, o kad bendruome
nės nariai ir organizacijos sukrustų 
gelbėti musų spaudą, pirma reikia 
pašalinti priežastis, privedusias prie 
ekonominių sunkumų.

Iš atvažiavusių į Australiją 10.000 
tautiečių 1947-51 metų laikotarpyje, 
liko vos apie 4000. Dauguma jų seni ir 
ligoti. Jaunoji karta lietuviškus laik
raščius mažai skaito, o dar mažiau 
užsiprenumeruoja. Taip skaitytojų 
skaičius gerokai sumažėjo. Šitą fizinę 
tikrovę negalime pakeisti. Vis dėlto, 
dar likusioj bendruomenėj atsirastų 
apie 2000 skaitytojų aktualiam, 
įdomiam ir objektyviam savaitrašči'ui 
paremti. Dalis bendruomenės narių 
išgalėtų jį užsakyti savo giminėms ar 
draugams, gyvenantiems Tėvynėje. 
Turėdamas virš 2000 skaitytojų ir 
padidinęs prenumeratą, savaitraštis 
greičiausiai galėtų išsiversti. Tik ji 
reikėtų būtinai patobulinti ir apvalyti 
nuo įsisenėjusių ydų.

Redakcija, leidėjai, Krašto vaidyba 

damas pasakė: "Australijos krepšinis 
be negrų, yra vidutinio Europos lygio. 
Šioje kelionėje organizacinių ne
sklandumų buvo daug, tačiau tai 
vadovų rūpestis, o mano darbas yra 
tik aikštelėje. Mums visiems bendrauti 
reikia labai daug, nes buvusios 
Pasaulio žaidynės sujungė mus visus 
ir manau, kad 1995- siais metais, V - 
jų PLŽ metu vėl visi susitiksime 
Lietuvoje. Krepšininkams gailu pasa
kyti, kad norint būti geru žaidėju, 
reikia labai uaug dirbti ir ypatingai - 
individualiai. Tad dar kartą geriausios 
sėkmės visiems ir iki pasimatymo 
Lietuvoje."
GINTAUTUI SAVICKIUI, po rung

tynių vynuogynų ir vaisių sostinės 
mieste Milduroje, kur žalgiriečiai 
labai gerai pasirodė,(o Gintautas buvo 
vienas iš daugiausiai primėčiusių į 
krepšį) buvo pasiūlyta pusmečio 
sezonui pasilikti čia ir žaisti už miesto 
komandą. Ilgai negalvojęs, jis pasirašė 
kontraktą ir lieka Australijoje. Pasiū
lymų gavo ir daugiau žalgiriečių.

Atsisveikinome ir mes palinkėdami 
puikiems vyrams gero ir našaus 
sportinio vėjo visoje kelionėje ir 
grižus atgal į Lietuvą.

Antanas Laukaitis, Australija.

ir ypač atidesni skaitytojai bus tikrai 
pastebėję, kad "Musų Pastogė", var
tojanti Bendruomenės laikraščio var
dą, neatstovauja tos Bendruomenės, 
susidedančios iš įvairiai galvojančių 
narių. Norint, nenorint susidaro 
įspūdis, kad tai yra savaitraštis, 
kažkieno klupsčiukas, mėginąs pri
mesti savo vadinamąją "liniją" visai 
bendruomenei. Perduodamos žinios, 
ypač apie padėtį Lietuvoje, neretai 
yra sulipdytos ant to paties kurpalio ir 

stokojančios objektyvumo. Skaitytojas 
nori žinoti apie tikrą padėtį savo 
Tėvynėje. Jam priklauso iš tų konkre
čių faktų susidaryti savo nuomonę. 
Dominuojančių laikraščio turinį ko
respondentų, neprityrusių politinių ir 
ekonominių įvykių komentavime, mė
ginimas primesti skaitytojams savo 
hipotezes, suklaidina dalį jų, kurie 
vėliau negali suprasti, kodėl Lietuvoje 
dalykai pasisuka visai negalvota 
kryptimi, o permetančius šią machi
naciją atstumia nuo laikraščio.

Senoka "Mūsų Pastogės" leidėjų 
grupelės praktika drausti redakto
riams spausdinti kai kurių autorių 
straipsnius, nesutinkančius su kažkie
no nustatyta linija, nesiderina nei su 
spaudos laisve, nei su laikraščio 
interesais, o tik padaro jį monotonišką 
ir neįdomų. Spauda turi savo nuosta
tus, kurie draudžia Špausdinti rašinius 
įžeidinėjančius asmenis, skleidžian
čius melagingas žinias, diskriminuo
jančius rases, tikybas ir principus,
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KELIONĖ PO
O. Maksvytienė

Tęsinys ir pr. numerio

Einant atgal prie mašinos, ginas 
pasiuiė paragauti Chang - miežinio vy 
no. Sodo gale girdisi ■ muzika, Lhasa 
elitas puotauja. Gidas pristatė Aus
tralijos lietuvius. Visi spaudžia ran
kas, atneša kėdes, atsiranda stiklinės 
ir didžiulis arbatinukas su Chang - 
geltonas skystis, panašus į lietuvišką 
girą. Du kartus siurbtelėjus, siunti 
stiklu kaimynui, o visi juokiasi kaip 
mes raukomės. Pasipila klausimai. 
Juozas, apžiūrėjęs šokančius, nutarė 
taip, kaip Lietuvių klube: parodysim 
ką mes galim... Tokiame aukštyje, po 
dviejų minučių "moderniško fokstro
to", žiopčiojom lyg iš vandens 
išmestos žuvys, sėdam pailsėti... Vėi 
arbatinukas, bet paragavę po gurkšni 
nusifotografuojame su naujais draugais 
ir keliaujame toliau.

Lhasos vienuolyne: iš kairės - gidas, drj i. Bagdonavičienė, J. 
Maksvytis, tibetietis vienuolis ir dr. K. Bagdonavičius.

Kitą rytą, važiuojame į Xigase. 
Lyja, šalta, kelias duobėtas, siauras, 
vingiuotas, vietomis užverstas nusun
kusia uola. Kylame į kalnus. Po 
keletos vai ana ų gidas nutaria - pietų 
laikas. įspraudžiame mašiną tarp 
uolų, pasiimame kartonines dėžutes 
su viešbučio duotais "picnic lunches", 
seaame ant uoių ir gėrimės kainų 
miražais. "Ten raitelis, už uolos - 
kitas". Tai ne miražas, keturi nomadai 
atjoja! Sustabdo arklius, sėdi ir 
spokso. Baltieji - vis dar naujiena! 
Važiuojame toliau. Kebas blogėja, 
kloja migla, matosi yakiį kaimenės, 
keičiasi' augmenija, dingsta miežių 
laukai, riogso gryni akmenys - 
vietomis apaugę samanomis. P akylam 
virš debesų, bent nesimato bedugnės 
ir užgriauto kelio. Juozas sėdasi iš 
bedugnės pusės. Nejuda, turbūt ir 
nekvėpuoja, Kostas svarsto, kiek 
metrų riedėtų nuvirtusi mašina, kol 
užkliūtų už kokio nors iškyšulio... 
Irena sušilusi kalbina šoferį, kad 
neužmigtų ir iš anksto praneša, kur 
randasi per rūką nematomos kelio 
duobės.

Pasiekiame 4.900 m. aukščio kaino 
viršūnę. Vienoje keliom pusėje - 
bedugnė, kitoje saulės apšviestas 
mėlynuoja Mapam Yumco ežeras, 
aukščiausias ežeras pasaulyje, laiko
mas šventu. Budistai tiki, kad ežero 
vanduo prailgina gyvenimą. Uolose 
plevėsuoja maldų vėliavėlės: mėlynos, 
baltos, raudonos, žalios ir geltonos. 
Tai dangaus, debesų, ugnies, vandens 
ir žemės simboliai, iškeliami trečiąją 
Naujų metų dieną. Juozo komentaras, 
kad “turint kopėčias, užliptume 
tiesiai į dangų" išreiškia visų paslėp
tas mintis...

Vėl sėdam į mašiną, bet - kur

RYTŲ ŠALIS
Kostas? Pamatęs vokietaičių grupę, 
grįžtančią iš Himalajų ekpedicijos, 
nuskubėjo pasikalbėti. Pamiršo suša
lusius draugus, didingas kalnų viršū
nes. Leidžiamės žemyn. Kelias blogė- 
’a, daug vietų užgriuvęs, šniokšdami 

’ kriokliai vėržiasi tarpukalnėmis, snie
guotos .kalnų viršukalnės, šešėliuose 
pasken(hisids uolos..’, visa tai sukuria 
pasakiškus vaizdusįštai juoda siena, 
lyg juodo marmūro'bokštai, tolumoje 
purpuriniai rūmai, apačioje mėlynuo
jantis ežeras. Stabtelim viename 
kaimelyje. Namai - drėbto molio, 
apsupti moline tvora, kampuose ple
vėsuoja maldų vėliavos. Mus pasiti
ko purvinų vaikų ourys ir Juozo 
paskutinis saldainių maišiukas dingsta 
jų rankose.

Leidžiamės toliau. Keičiasi vaiz
dai: tolumoje geltonuoja javų laukai, 
šoferis stebėtinai moka važiuodamas 
pasnausti. Sutinkame pėsčiųjų, asiliu
kai tempia moliu pakrautus vežimus. 
Po 7 vai. pasiekiame Gyantse.

Pagrindine gatve, didžiule pelke 
"atplaukiame" į viešbučio kiemą. 
Pilna turistų, negauname nakvynės, 
todėl nusprendžiame apžiūrėti Baiju 
Pagoda ir važiuoti toliau. Musų 
"Jonelis" (davėm šoferiui vardą) 
sustojo prie vienuolyno, viduryje 
pelkės. Iššokau! Gerai, kad pataikiau 
ant akmens, kitaip bučiau pasinėrusi 
dumble iki kelių. Irena stypčioja kaip 
gandras per pelkes, ieškodama sau
sesnes vietos-, kaip ožkos šokinėdamos 
lipame į kainą, nes visos šventyklos 
kalnuose. Prieblanda, labai greitai 
apžiūrime, žibintuvėliai liko mašinoje, 
bet niekas nepasisiūlo jų atnešti. 
Nučiuožiam atgal į mašiną ir ropojam 
per pelkes bei duobes į Xigase. Lyja, 
šalta, "Jonelis" lenkia visus, gidas 
barasi, Juozo "Baltos burės plazda" 
palydi pralenktus vežimus. Mudu su 
Kostu "giliai susimąstę" tylime, Irena 
skaičiuoja kilometrus.

20 km. nedavažiavus Xigase, vidu
ryje kelio stovi trys sunkvežimiai. 
Būrys žmonių. Privažiavus arčiau 
matome - kelias apsemtas, vienas 
sunkvežimis nuvirtęs guli upeje. 
Sustojam. Ką dabar darysim? Subėgęs 
visas kaimas, visi mums kažką 
aiškina... Besvarstant reikalus, pasi
rodo vaikinas ant arklio ir, pakalbėjęs 
su "Joneliu", joją apsemtu keliu, rodo 
mums kelią- Mes nebekalbame - 
laukiame kas bus toliau? Raitelis 
prajoja, šoferis šoka į mašiną - 
važiuojam! Apsemtas kelias... gal jo 
visai nėra, apačioje gurguliuojanti 
upė. apvirtęs sunkvežimis... Pravažia
vome! Valio! Visi plojamo, sveikina
me šoferį! Dabar atsikvėpę galime 
pasakyti ką galvojome: irena rūpinosi 
- ką darys su šlapiais rubais, man 
svarbu neprarasti filmą, Kostas svars-

Juozas Maksvytis Himalajų kalnų panoramoje.

to kas bus, jei prasiskels gaivą, gidas 
galvojo apie sūrį Yak, kurį vežė 
tėvams dovanų (suris - pilka masė, 
apibarstyta miežiniais miltais, su
pjaustyta mažais gabaliukais, suver
tais ant virvutės), o musų optimistas 
Juozas - pilnai pasitikėjo šoferiu!

Xigase pasiekėme 8 vai. vakaro ir 
gavome kambarius. Atidarius musų 
spintą, matome Kosto "būstinę", o jie 
- musų. Kostas po dušo negali užsukti 
karšto vandens, neveikia musų kloze
tas. Šaukiam "plumberi". Patikrina, 
bet negali suprasti - kodėl turistai 
tokie "kvaili!" Kostui reikia kraną 
užsukti po vonia, o mums J penkis 
kartus "papumpuoti". Apsiprausę ei
name vakarieniauti. Užrakiname duris 
ir ... negalime ištraukti rakto! 
Skambinam vėl. Ateina pats mene
džeris; reikalas labai paprastas - 
rankeną reikia pasukinėti iš abiejų 
pusių, tada išsitrauks raktas... visi tą 
žino. Kaip kvaila!

Tasnihump vienuolyne - kaip visur - 
pilnas kiemas šunų, nuo yak sviesto 
žvakių viskas taukuota, aprūkusios 
statulos, freskos. Vienuoliai leidžia 
dienas melsdamiesi arba diskutuodami 
religiniais' klausimais. Gidas pasiūlė 
užeiti į miesto kavinę išgerti arbatos. 
Suolai pasieniais apdengti kilimais, 
žemi staliukai, plukto molio grindys, 
debesys musių. Patarnautojai - "bal
tais" švarkais, pieniška saldi arbata 
pilstoma iš termoso, paėmus stiklinę į 
ranką - prilimpa. Geriam ir giriame, 
visi virtuvės darbuotojai atėjo pasi
žiūrėti žmonių iš Australijos.

Aplankėme kilimų fabriką. Moterys 
šukuoja, verpia vilnas, audžia juostas, 
kilimus. Viskas daroma labai primity
viai.

Gryžę į viešbuti, radome tik vieną 
didelį rankšluostį. Skambiname, pra
šome gal galima būtų gauti dar vieną? 
Atėjo trys merginos, išvertė lovą, po 
ja palindo, atidarė visus stalčius, 
spintas, maniau prašys atidaryti 
lagaminą. Išėjo piktos, neradusios 
"pasikavojusio" rankšluosčio. Po kiek 
laiko grįžta nešinos krūva rankšluos 

Lhasos gatvėse Nuotraukos 0. Maksvytienės
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čių. Gavome trisi didelius, šešis 
mažus - rankoms šluostyti ir keturis - 
prausimuisi!

Ryte atgal į Lhasą nauju keliu. 
Važiuojame paupiu, kelias užgriautas, 
aštuonios turistų mašinos įsispraudu- 
sios tarp uolų, praleidžia sunkvežimį 
ir tik tada šliaužia pirmyn. Saulėta, 
uolos rudos, rudi moliniai namai, kalnų 
pašlaitėse ganosi avys, pilnoje unifor
moje kiniečių kareiviai taiso kebą. 
Pietaujame upės pakrantėje, gėrimės 
paskutiniais Tibeto vaizais - tylios 
plikos uolos, viršūnėse plevėsuoja 
maldų vėliavos, retkarčiais prava
žiuoja poros asiliukų traukiamas 
vežimas, pakrautas šiaudais, ar moli
niais puodais. Nenoromis apleidžiame 
Tibeto laukus, grįžtame atgal į Lhasa.

Naktį buvo audra. 5.30 ryte, 
pakeliui į aerouostą lyja, migla, 
įvažiavus į kiemą, gidas nubėgo 
paimti lėktuvui pasus, mes liekame 
mašinoje ir laukiame. Nusibodo laukti, 
nubėgau per lietų pasižiūrėti kas 
darosi? Salė prisipildžiusi sausakim
šai, negali pralysti. Grįžtu atgal. 
Pasėdėjusi vėl einu. Pralindau, susira
dau gidą. Jis sako, kad niekam 
priekyje dar neišdavė pasų. Atrodo, 
kad visi gauna per užpakalines duris. 
Siūlo man nueiti į raštinę ir pasikalbė 
ti su vedėju. Pora vyrukų pastūmė 
mane ir pralindau. Raštinėje radau 
uniformuotą kariškį ir moterį, skai
čiuojančią pasus. Pro langą vienas 
per kitą lenda vietiniai, paduoda 
bilietus su pinigais, kariškis kai 
kuriems išduoda pasus. Bandau, ir aš. 
Atsakymas - ne! Pasimaišė ..pąts 
viršininkas, mažiukas toks, kelnės 
pusę metro velkasi žeme, uniforminį 
švarką užsimetęs ant pečių. Pakišau 
bilietus. Pasižiūrėjo, trenkė antsta
to ir rodo į duris, išėjusi sutinku Juozą. 
Visas sušilęs, sakosi vos kelnių 
nepametęs, taip vyrai traukė jį atgal. 
Girdėti kažkas šaukia "police", atsi
suku - vienas amerikonas šaukia " He
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KODĖL MES TOKIE, O NE KITOKIE? LAIŠKAI REDAKCIJAI
Atkelta iš 2 psl.

buvo suinteresuotas tik daugiau ar 
mažiau įvykdyti metilų, arba penkme
čio planą. Už tai jis gaudavo solidžias 
premijas. Fabriko direktorius taip pat 
turėjo trumpalaikes užduotis; fabri
kas, kolūkis, buvo ne jų. Jis - 
direktorius ar pirmininkas, brigadinin
kas ar koks kitas valdininkas puikiai 
žinojo, kad jis savo pareigose ilgai 
nebus. Visa, kas sukuriama, priklauso 
tik valdžiai. Tokio mentaliteto pasė
koje ir dabar Lietuvoje neretai 
stengiamasi patenkinti tik šios dienos 
trumpalaikius poreikius. Daugeliui 
buvusių tarybinių žmonių trūksta 
dalykinio, konkretaus dėmesio pers
pektyvai, ateičiai, ir dabar Lietuvoje 
dar vyrauja perpardavinėjimas, nes 
galima gauti pelną tuojau pat, o 
gamybos plėtimas reikalauja tam 
tikros ekonominės rizikos, pelno gali 

i puti ar nebūti. Dabar neretai Lietuvos 
žmones neįpranta tiksliai progno
zuoti savo politinių ir ekonominių 
sprendimų, veiksmų pasekmes. Todėl 
kai kana mes sulaukiame ne tokių 
rezultatų, kurių tikimės. Gera intu
icija, objektyvia informacija pagrįstas 
ateities numatymas yra būtinas Lie
tuvai. Kitaip vėl bus įvairus pralaimė
jimai rinkimuose, ekonominėje politi
koje ir t. t. Gero politiko biznieriaus 
teigiamas bruožas yra tas, kad jis 
tiksliai prognozuoja savo veikimo 
pasekmes. To mums Lietuvoje neretai 
trūksta. Žinoma, dabar Lietuvoje ką 
nors tiksliai prognozuoti sunku dėl 
nestabilios ekonominės ir politinės 
padėties. Palyginus su kitomis šalimis, 
dažnai keičiami įstatymai, jie papil
domi ir t. t.

Kadangi anksčiau Lietuvoje ką nors 
įsigyti (pvz. automašiną, šaldytuvą, 
skalbimo mašiną, kelialapį į kurortą) 
reikėjo vaidininkų leidimo, tai dar ir 
dabai* Lietuvoje yra žmonių, kurie 
vietoje to, kad užsidirbtų sąžiningai 
pinigus, ieško įvairių pažinčių.

KELIONĖ ...
Atkelta iš psl. 5 
punched me", keikia komunizmą ir 
kyšininkus. Kiek jis matęs, viršininkas 
šį rytą gavęs kelis tūkstančius juany. 
(Tibeto pinigai).

Socializmo "apšviesti", už dviejų 
yąlandų sužinojome, kau šiandien bus 
dlf'vienas lėktuvas. Grįžtam atgal į 
Lhasa. Juokiamės iš Juozo, kaip jis 
linao po bufetu, nešiojo Irenai žinias. 
Kostas kalbino merginas, o aš kovojau 
už "Human Rights". Kitą rytą jau 5 
vai. laukiame šoferio. Aišku, pamigo,- 
pnsijungiam prie japonų grupės. 
Gavome pasus be jokio triukšmo* net 
nesinori tikėti, kad po vakarykščio 
fiasco, šiandien net keturi lėktuvai! 
Sutikome vakarykščius draugus: ame
rikonas - geologas iš Standford 

> universiteto, grįžta po dviejų mėnesių
< > 'i tyrinėjimų Himalajuose. Kinietė - 

fotografė iš Hong Kong, dirbusi 
“ Everesto papėdėje. Juokiamės iš

vakarykščių pergyvenimų.
A Pralaukę porą valandų, einame į 

■ . autobusą. Takas apsuptas kariuome-
nės, šį kartą nors nereikės eiti 

.y. • pėstiems. Iškratė mus laukuose,
. lėktuvo dar nėra. Laukiam. Atskrido. 

.. Vienus iš lėktuvo, kitus - į lėktuvą ir
; vėl atgal. , , ‘'■ ■ ■
. Tolsta Tibeto išdidus sniego kainai, 

yak svieste degančių žvakių apšvies- 
v tos šventyklos, monotoniškos viėnuo 

. * ' lių giesmės, nomadų raiteliai, raudoni 
gatvių mėsininkų turbanai...

• • Sekantis sustojimas - Beijing, 
Kinija. (Pabaiga)
"Musų Pastogė" Nr.14 1993.4.05

Dar vienas budingas buvusių tary 
binių žmonių mentaliteto bruožas yra 
susižavėjimas, pervertinimas įvairių 
draudimų ar bausmių reikšmės. Lyg 
tai draudimais, bausmėmis galima 
greitai ką nors pakeisti. Draudimai ir 
bausmės yra neišvengiami. Tačiau, 
pavyzdžiui, reikalavimas uždrausti 
kokį nors laikraštį arba žurnalą vien 
todėl, kad jame buvo kas nors 
parašyta, kas nors nepatiko, yra 
sovietinio mąstymo liekana. Jei tave 
apšmeižė, paduok į teismą, įrodyk 
savo nekaltumą, tačiau "užčiaupti 
burną", tai sovietinio laikmečio meto
dai. A '■ ;.

Lietuvoje dar, atrodo, per daug 
žavimasi įvairių "etikečių klijavimu" 
tiems, kurie, kaip sakoma, šukuoja 
kam nors prieš plauką. Jei kritikuoji 
buvusius Komunistus, gaii neretai būti 
pavadintas nacionalistu. Kritikuoji 
dešiniuosius - gali būti pavadintas 
"komunistu". Gal reikėtų geriau 
mandagiai irodineti savo teisyoę. 
Tolerancijos politiniams priešininkams 
Lietuvoje u ar neretai gerokai trūksta 
įvairiose politinio spektre pusėse. 
Analizuojant Vakarų šalių menedže 
rio ir buvusio tarybinio menedžerio 
veikimo metodus, neretai krenta j akis 
tai, kad pirmieji savo veikioje naudoja 
'meduolį", o antrieji - vis dar 
"bizūną". Konkurentą mes Lietuvoje 
dar per dažnai laikome priešu, kurį 
reikia sunaikinti; 0 konkurencijos nei 
politikoje, nei ekonomikoje, nei švie
time ar kur kitur nereikėtų per daug 
bijoti ir vengti. Sveika konkurencija 
skatina progresą. Ten, kur monopolis 
- ar tai butų politikoje, ekonomikoje 
ar kitose srityse, dažniausiai pasireiš
kia atsilikimas, stagnacija.

Sovietiniais laikais Lietuvoje eko
nomika, švietimas ir kitos gyvenimo 
sritys” buvo pajungtos poticikai. Deja, 
dar ir musų dienomis kai kada matome 
per didelį siekimą "politizuoti" eko
nominius sprendimus, pritaikyti eko
nomiką atskirų politinių grupuočių 
politiniams siekiams. Ekonomikoje 
mes dar neretai pasigendame pragma- 
tiškumo. praktiškumo. "Žmogiškoji 
dirva" buvusioje Tarybų Sąjungoje, 
tame tarpe ir Lietuvoje, neretai yra 
šiek tiek kitokia negu Vakaruose, 
Australijoje, l os rekomendacijos, pa
tarimai. kurie Vakaruose. Australijoje 
duoda gerus rezultatus, Lietuvoje kai 
kada nedaro reikiamo efekto, kadangi 
"žmogiškoji dirva" čia šiek tiek 
kitokia.

Kai kas sako, kad į Lietuvą 
atvažiuoja tiek daug, žmonių* kurie 
pataria, moko kaip elgtis, daryti biznį, 
politiką, nors ir patys lietuviai žino 
kaip elgtis, galvoti, bet dar ■ nėra 
reikiamos demokratijos, laisvos rinkos 
įgūdžių. Galima puikiai mokėti ir 
žinoti eismo taisykles teoretiškai, 
tačiau kol nėra vairavimo įgūdžių, 
gerai vairuoti mašiną neįmanoma.

Lietuvoje dabar politiką, biznį daro 
tie patys žmonės, kurie praėję 
sovietines mokyklas. Nors jie labai 
stengiasi atsikratyti sovietinių tvar
kymo metodų, bet tai ne visuomet 
pasiseka. Reikia kantrybės. Tik pa
laipsniui mes Lietuvoje atsikratysime 
sovietinio mentaliteto ir tapsime 
vakarietiško mąstymo politikais ir 
biznieriais. Tik nereikia nusivilti 
Lietuva.

Musų kelias į demokratiją, i laisvą 
rinką'nėra if, tur but, nebus tiesus. 
Gal mes padarysime du žingsnius į 
prieki ir vieną atgal, gal musų kelias 
bus vingiuotas, bet mes eisime vis tiek 
pirmyn ir pasieksime tikrą demokrati
ją bei laisvą rinką.
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pagal kuriuos gyvena dabartinė visuo 
menė. Bet anksčiau minėta cenzūra 

yra nepriimtina civilizuotame pasau
lyje, ypač demokratijose.

Dėl nešališkumo reikia paminėti, 
kad tokia praktika užsiima ir antrasis 
lietuvių savaitraštis, leidžiamas Aus
tralijoje* ir jis dėl to Ir
praranda gerą <ąalį skaitytojų/rSnhė 
jai ir redaktį^Bi turėtų prisiminti, 
kad Bendruomenės laikraštis turėtų 
tarnauti visai bendruomenei, o ne 
kažkokiai grupelei. Dėl to jis turi būti 
aktualus, įvairus, objektyvus. Kitaip 
jokie Krašto Bendruomenės raginimai 
jo neišgelbės iš bankroto, o tik jį 
atiaės trumpam laikui.

Jei vietoje užsigauti už šią pastabą 
leidėjai, redaktorius ir Krašto vaidyba 
skubiai peržiūrės šį reikalą ir jį 
teigiamai išspręs, greičiausiai pavyks 
išlaikyti bent vieną iš musų savaitraš
čių.

Šis laiškas yra 
Pastogės" spaudos 
išbandymas.

pirmas "Mūsų 
laisvės gerbimo

Dr. Jonas Kunca

* * *

"Musų Pastogės" komentaras:

"Musų Pastogės" išlaikymas yra 
Australijos lietuvių ir, visų pirma, jos 
skaitytojų reikalas. ,

Malonu, kad skaitytojai laikraščiu

BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
Atkelta iš 3 psl. GYVENIMO RITMAS

Nuo pat seniausių laikų žmonėse 
(prasta tiek asmeniniame, tiek šeimy 
niniame. tiek ir bendruomeniniame 
gyvenime kurti ir laikytis švenčių. Ar 
tai kaimo gyvenimo ų-metų eigą 
žymintys papročiai, tradicijos ritua
lai, ar religinio, tautinio, kultūrinio 
pobūdžio renginiai, netgi grynam 
atsipalaidavimui nuo kasdienybės rū
pesčių skirtos šventės.;- visų jų 
kaskart laukiame ir pagal jas, bent 
paviršutiniškai, skaičiuojame - skiria
me gyvenimo etapus.

Rietu Australijoje esame tiesiog 
raginami apskelbti save "švenčių 
valstija", arba kaip čionykščiai sako 
"Festival State”.

Kovo mėnesio pradžioje Adelaidėje 
pradėta švęsti nauja "Gyvenimo 
ritmo" muzikos ir šokių šventė. Tai 
Thebarton Community Arts Network 
ir Adelaide Community Music rengi
nys. Muzikos, dainos ir šokių įvairovės 
tarpe, atsirado vietos ir lietuviams.

Šventės pradžioje, šeštadienio vi
durdienio kaitros įšildytoje scenoje, 
grakščiai sukosi ir ringavo Adelaidės 
lietuvių moterų Šokių grupės keturios 
poros. Pirmu išėjimu jos sušoko 
šventišką "Kepurinę" ir liaudies 
darbus meiliai atvaizduojančius šoklus 
"Linelį" ir "Abrūsėlį". Rengėjams 
įterpus šokančias škotes, lietuvaitės 
vėl grįžo dviem apeiginiais šokiais: 
"Sadutė" ir "Aušrinė", baigdamos 
pasirodymą darniu "Jonkeliu".

Fizinio lavinimosi ir liaudies šokių 
mokytojos Bronės Lapšienės gabiose 
rankose, senjoros sudėtingas kombi
nacijas .atliko laisvai, suteikdamos 
progos žiūrovams pasidžiaugti tuo 
gyvenimo grožiu, kuris perteikiamas 
šokyje.

Truputį nuošaliau nuo pagrindinės 
futbolo aikštės įkurtos scenos vidury, 
kur buvo skirta vietos palapinių 
pramogautojams, valgytojams ir pre
kiautojams, įrengta ir "įvykių" arba 

rūpinasi ir mėgina rasti konkrečių 
pasiūlymų.

Skelbdami dr. J. Kuncos samprota
vimus, norėtumėm pastebėti, kad 
iaikraštis negali ir niekuomet negalės 
išreikšti KIEKVIENO bendruomenės 
nario nuomonės. O skelbtinų straips
nių bei pasisakymų atranka yra 
neišvengiama būtinybė. Laikraščio 
finansiniai sunkumai didžiausia dalimi 
priklauso quo aukštų persiuntimo 
išlaidų. Jie galėtų būti nugalėti, 
pakeliant metinės prenumeratos mo
kestį (£įuo metu iki $ 65,-). Leidėjai, 
norėdami, kad lakraštis biitų prieina
mas kiekvienam jį skaityti norinčiam, 
kol kas vengia prenumeratos mokestį 
kelti ir yra linkę apeliuoti į kiekvieno, 

daugiau mokėti galinčio skaitytojo 
gerą valią, prašydami remti laikraščio 
leidimą aukomis.

Red.

Gerb. Redaktoriai’,
yra žinoma, kad poetė Salomėja 

Neris prieš mirtį savo dienoraštį 
perdavė kun. Juozui Gustui (mirusiam 
1968 metais Krasnojarske). Tremtinys1 
Lukminas iš Tytuvėnų tvirtina, kad 
jam kun. J. Gustas sakęs, kad šį 
dienoraštį jis perdavęs turistams iš 
Australijos. Ar negalėtumėte pa
skelbti šią žinią Australijos lietuvių 
spaudoje, gal kas žino kur randasi šis 
dienoraštis dabar?

Atsiliepti prašome: Kraštotyrinin
kui Leonui Juozoniui, Vydūno ai. 9- 
17, Kaunas, Lietuva. Tel. 730 674.

"Events" palapinė. Joje vykusi pro
grama pritaikyta vaikams. Po pagar
sėjusios pasakų sekėjos iš Afrikos ir 
lėlių teatro specialistės - australės, 
lietuvišką pasaką sekė Lidija Šimkutė 
- Pocienė. Vertindama mito svarbą 
lietuvių tautos galvosenoje ir žmonių 
santykiuose su gamta, poetė įgytą 
meilę pasakai dalinosi su skaitytojais, 
sekdama kurinį "Eglė žalčių karalie5- 
nė’1 anglų kalboje.

Vilkėdama siuvinėtą lino apsiaustą, 
šalia stovint "Vaidilos" žalčio lazdai, 
lyg ten pati butų .viską mačiusi, 
pasakorė užbūrė klausytojus...

Pasaka netrumpa, turininga ir gerai 
išversta, puikiai perteikė svetimtau
čiams lietuvių tautosakos šedevrą - 
pasaką "Eglė žalčių karalienė."

Sveikindami "Gyvenimo ritmo" 
rengėjus, tikimės, kad ir ateinančiais 
metais šventės rengėjai neaplenks, 
lietuvių. Sietynas Kubilius.

PADĖKA
Lietuvių dienų komitetas dėkoja 

poniai M. R. Symonds (Concord West - 
NSW) už $ 100.- auką "Žvėlsos" 
ansamblio kelionės išlaidoms suma
žinti.

PADĖKA
Vilniaus Universitetinis vaikų psi

chinės sveikatos Centras nuoširdžiai 
dėkoja p. Irenai Damas - Dambraus
kienei UŽ paaukotus 600 JAV dolerių 
protiškai nesveikų vaikų gydymo ir , 
mokymo priemonėms įsigyti.

Tokia kilni tautiečių pagalba skati
na mus dar labiau, . padėti proto 
negalios ištiktiems, vaikams.

Dr. Dainius Pūras 
Centro vaaovas,

PRAŠO ATSILIEPTI
JOSEPH MiSCINSKAS, anksčiau 

gyvenęs Hurstville, prašomas atsi
liepti tel. (02) 363 0257.
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MŪSŲ MIRĮISIFII u
ATSISVEIKINANT SU TRUDI DAMBRAUSKIENE

Po sunkios, vos ne dvejus metus 
trukusios vėžio ligos, Kovo 20 dieną 
ligoninėje mirė Sydnejaus lietuviams 
ir ypatingai koviečiams labai gerai 
žinoma Trudi Dambrauskienė. Gimusi 
ji buvo 1924 metų birželio 16 -tą 
dieną Vokietijoje, Beiescrhe miestely
je. Laimingai išgyvenusi visas karo 
audras, ji imigravo j Australiją ir čia 
ištekėjo už mūsų šachmatų meistro, 
daugkartinio Australijos J lietuvių 
čempioiio Juozo Dambrausko. Kūri
masis, kaip ir visoms jaunoms poroms, 
svetimame krašte buvo sunkus, tačiau 
su laiku buitinė padėtis gerėjo, šeima 
augo, dukra ir sūnūs, sekdami tėvo 
pėdomis, įsijungė į Sydnėjaus sporto 
klubo "Kovas" eiles, čia žaidė, 
reprezentavo ne tik koviečius, bet ir 
visus Australijos lietuvius ne tik 
vietos įvairiose sportinėse varžybose, 
bet ir Pasaulio lietuvių žaidynėse 
Amerikoje ir Kanadoje. Trudi, nors 
pati ir nebuvo aktyvi sportininkė, 
tačiau kaip ir šeima, visa širdimi 
įsijungė ne tik į musų sportinį, bet ir i 
lietuviškąjį gyvenimą. Būdama gražių 
Vokietijos laukų auka, ji čia įsijungusi 
l lietuviškąjį gyvenimą, tapo gera 
musų lietuviškosios benaruomenės 
nare.

Rodos, aar taip nesenai, susitikus su 
Trudi matomai šnekėaavome, prisi
mindami tas gražias jaunystės dienas, 
tuometinius musų vargus ir rūpesčius. 
Daug kalbėdavome ir apie dabartines 
musų lietuviškąsias ir sportines prob
lemas, kurios jai irgi labai rūpėdavo. 
Gi ji, niekuomet neatsisakydavo, 
ypatingai sportininkams, bent kuom 
padėti. Ne vieną kartą ji buvo 
surengusi puikius madų paradų rengi
nius, sportininkių ir kitų gražuolių 
lietuvaičių rinkimus, gerai atmenamus 
"Kovo" metinius balius ir daug kitų 
įvairių renginių, praėjusių su ypatin
gu pasisekimu ir davusių koviečiams 

lėšų. jos energija ir pasiry
žimas darbui tikrai visuomet buvo 
stebėtini, o jos žodyne nebuvo tokių 
žodžių, kad tai neįmanoma ar, kad tai 
negalima. Ji daugeliu atvejų yra ir bus 
daug kam pavyzdys, kaip reikia dirbti, 
kaip tai padaryti ko nors siekiant, 
įvertinant jos nuopelnus ir darbą, 
"Kovas-' jai suteikė Garbės nario 
vardą.

Jau kuris laikas draugai ir sporti
ninkai nebematė Trudi savuose rengi
niuose ir subuvimuose. Sunki vėžio 
liga, nors dr didvyriškai prieš ją 
kovojant, pagaliau ją nugalėjo ir 
paguldė amžinau poilsiui į Sydnejaus 
kapinių lietuviškąjį skyrių:
' Nors tr sunkiai sirgdama, Trudi 
visuomet labai rupiiifesi savo šeima, 
visuomet klaūŠfitėdavo kaip sekasi jos 
širdžiai artimam "Kovui", kas naujes
nio musų lietuviškame gyvenime? 
Tačiau gyvenimas 'dąžpai’-ifra nežino
mas ir likimas - žiaurus. Jis atima 
mums J^aip reikalingus ir mielus 
žmones, labai dažnai esančius pačia- 
mę. savo, pajėgume ir stiprybė.

Laidotuvių apeigos prasidėjo kovo 
24 dieną Lidcombe bažnyčioje, daly
vaujant dideliam Ji'ri^į ir i kitų 
Dabrauskų šeimos draugų ir bičiulių 
skaičiui, tarp kurių buvo nemažai 
^yetimtaučių. Gedulingas pamaldas 
atlaikė ir pamokslą pasakė kun. P. 
Martuzas. K apinių lietuviškoje sekci
joje žmogių buvo labai daug. Po 
religinių apeigų, atliktų kun. P. 
Martuzb, atsisveikinimo žodžius tarė 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis, 
"Kovo" pirmininkas E. Lašaitis, ALB

Sydnejaus bendruomenės atstovas A. 
Kramilius ir Synejaus pensininkų 
klubo "Neringa" pirmininkas Pr. 
Sakalauskas. Visi ypatingai gražiais ir 
jautriais žodžiais minėjo Trudi asme
nybę, jos darbus ir veiklą lietuviškame 
darbe.

Po laidotuvių, šeimos pakviesti, 
artimieji dalyvavo gedulinguose pie
tuose kurie vyko Lietuvių klube.

ALFAS ir Australijos lietuviai spor
tininkai reiškia nuoširdžią užuojautą 
vyrui Juozui, dukrai Silvijai, sunums 
Rudžiui ir Vitui bei jų šeimoms, 
netekusioms brangios žmonos, mamos 
ir močiutės.

Ilsėkis ramybėje, miela Trudi. Tegul 
ši, nors ir tolima, bet svetinga 
Australijos žemė buna Tau lengva ir 
suteikia amžinąjį poilsi bei ramybę.

- Ant. Laukaitis 
\ s

A. + A. PETRAS E. SNARSKIS
Vasario 7l d. Adelaidės Royal 

ligoninėje mirė Petras Emiiis Snarskis, 
93 ‘metų1 aulžraus. Velionis- gimė 
Biržuose, teii ir mokėsi. Tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje ir kaip sava
noris dalyvavo kovose prie Širvintų. 
Vėliau dirbo paštų valdyboje Gruz
džiuose. Anykščiuose, Merkinėje, 
Luokėje, Linkuvoje t Palangoje, Tel- 
šiuse, Tauragėje. 1925 metais buvo 
paskirtas viršininku. 1928 m. vedė 
dzūkę iš Merkinės - Petronėlę 
Dzindzevičiūtę.

Snarskiai užaugino tris vaikus: 
Algį, Aldoną ir Petrą, kurie su 
šeimomis gyvena Adelaidėje.

Karo metu Snarskių šeima pasi
traukė Vokietijon, gyveno Pomerani
joje, Seedorfo ir Stadės stovyklose. į 
Australiją atvyko 1949- siais, apsisto
dami Adekfihėje. Žmona Petronėlė 
mirė Adelaidėje 1956 m.

Velionis priklausė ramovėnams, koi 
sveikata • leido , aainavo Lithuania 
chore. ■ ’•

Vasario ?i0 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje'’’ vyko pamaldos. Mišias, 
atlaikė kun"' J; Petraitis, drauge su 
ligoninės kapelionu, kun. Oliver 
O Brien, Si’ J. ”• • • -

Velionis palaidotas Eflį'ield O' kapi- 
nėse ŠaB'd žmohbš’/J Baigus apeigas 
sugiedotas tautos himnas.

’•'ILSĖKIS-RAMYBĖJE! YiAi p »

Ą. f A, KAZYS STADOLIUKAS 

^ Vasario ^‘d. Adėfetd'ės H ampstead 
UgtM8hSJ®«iiFėJ!KA4£>¥S- STADOLIU- 
K-AS DA'EN IKAS, sulaukęs 83 
mėtų amžihus. Jis buvo gimęs ūkininko 
šeimoje, Marijampolės apskrityje. 
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, bet 
sovietams okupavus Lietuvą pateko į 
rusų kariuomenę. Užėjus vokiečiams, 
Kazys buvo paimtas į vokiečių 
kariuomenę. Po karo gyveno Vokieti
joje-

į Australiją atvyko 194 8-siais, o 
1949 m. vedė latvaitę, Tamarą 

Steinbrlks. Kurį laiką šeima gyveno Mt.
Gambier, SA, o 1966 metais atsikėlė į 
Adelaidę.

Užaugino dvi dukras ir sūnų. 
Dukros Baiba ir Ina su šeimomis 
gyvena Adelaidėje, o sūnūs Antanas - 
Sydnejuje. Žmona Tamara ir visi 
vaikai kalba lietuviškai.
Vasario u d. Šv. Kazimiero bažny

čioje kun. J. Petraitis atlaikė gedulin
gas šv. Mišias už velionį, o po pamaldų 
velionio kūnas palydėtas į Centenial 
Park kapinių krematoriumą.

ILSĖKIS RAMYBĖJE! (J N p j

A. t A. ANTANAS ULCINAS

Kovo 27 d. staiga mirė Sydnejaus 
lietuvių sodybos (Engadinėje) gyven
tojas, a. a. Antanas U Įeinąs.

Velionis gimęs Šiauliuose 1919

Sporto klubo "Kovas" Garbės narei,

A. t A. Trudi Dambrauskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą jos vyrui Juozui ir visai šeimai reiškia ir 
drauge liūdi

Sydnejaus sporto klubas "Kovas"

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
•j? RAŠINIŲ KONKURSAS 1993 M.

Lietuvių sKautų sąjunga, minėdama 
deimantinę Lietuvos nepriklausomy
bės sutartį, LSS jubiliejinių metinių 
proga skelbia 1993 metų rašinių 
konkursą LSS nariams - rems žemiau 
nurodytomis sąlygomis:

1) Konkurse gali dalyvauti visų LSS 
šakų vienetuose šiuo metu priklau
santys ar nepriklausantys, bet davę 
įžodį Sąjungos nariai ir nares.

2) Konkurso temos pagal amžių- 
suskirstytos j tris grupes. Laisvų temų 
pasirinkimas turėtų per daug nenutol
ti nuo pasiūlytų minčių ar įdėjų.

3) Konkurso laikas: 1993 m. 
gegužės 1 d. iki 1993 m. rugsėjo 15 d.

4) Rašiniai, pasirašyti slapyvar
džiais ir atskiru užklijuotu vokeliu su 
tikrąja pavarde, vardu ir adresu, 
įdedama į voką ir siunčiama:. LSS 
rašinių konkurso komisija, 40 Burrows 
Ave., Islington, Ont. M9B 4W7, 
Canada - nevėliau kaip iki 1993 m. 
rugsėjo 15 dienos (pašto antspaudo 
data). *>i i.r

5) KONKURSO TEMOS: vilkiu
kams, paukštytėms, bebriukams, ūd- 
rytėms - "Laiškas Lietuvos vaikui" 
arba "Namas, kuriame gyvenu’.>.brba 
laisva tema. Rašinys ne trumpesnis 
kaip nomralaus rašymo vienas 8,5<x i J 
dydžio psi.

Premijos: i v. $ 50.00, J1 v. S 2&iD0.
Skautams - tems, prit. skautams

- tems bei kitoms to amžiaus grupėms
- " Aprašyti’ kurią nors vieną .savo 
draugovės sueigąRašinys turi būti 
ne trumpesnis kaip dviejų normalaus

-įrašymo 8,5 x 11 dyažio psi. ■■ ų

Aukos ■" "X 
Musų Pastogei

tfed.

V. Stagis vic r $100.-
A1. Vailionis ’ QLD ' $ ‘"5.-
B. Sumila ACT $ -u 5.-
K. Sasnauskas QLD $5:-
E. Vinčiunas VIC $ 3.“
M. Šumskas NSW $ 30.
R. Špokas NSW S 5.-
J. Sirutis NSW $ 5.-
A. Milašas NSW ~ IT Hi

$1,00.-
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

metais gruodžio 7 d. Žmona Anna 
Punga - Ulcinienė mirė 1982 m.

Sodyboje gyveno nuo 1991 m, o 
prieš tai gyveno Fairfiėlde. Iki 
išeinant j pensiją dirbo privačioje 
saugumo tarnyboje ( "Security offi
cer" 1.

(Laikrašti paruošus, laidotuvių da
ta dar nebuvo žinoma).

ILSĖKIS RAMYBĖJE! B. Ž.

A. + A. PRANAS GRINIUS
Kun. P. Martuzo pranešimu, Au

burn’o ligoninėje kovo 28 d. mirė a. a. 
Pranas Grinius, 73 metų amžiaus, 
gyvenęs Sydnejaus Guildfordo prie
miestyje.

Velionio palaikai sudeginti Rook
wood krematoriume kovo 31 d.

Liko gedinti žmona ir sūnus.
ILSĖKIS RAMYBĖJE!

B. Ž.

Premijos: 1 v. $ 100.00, U v. $ 
50.00.

Skautams vyčiams, vyr. skau
tėms ir kitoms to paties amžiaus 
grupėms - "Deimantinės (75 m.) 
sukakties reikšmė Lietuvai ir skau
tams” arba "Jei bučiau tuntininkas- 
kė"... arba laisva tema. Rašinys ne 
trumpesnis kaip trys normalaus rašy
mo 8,5 x 11 dydžio psi.

Premijos: 1 v. $ 125.00, 11 v. 75.00.
6) Konkurso mecenatas - LSS 

tarybos pirmija, naudodama prel. s. 
Juozo Prunskio Lietuvių fonde paskir
tos sumos palūkanas.

7) Rašinių vertinimą atliks Toronto 
skautinikai -kės. Komisija bus sudary
ta gavus rašinius ir atsižvelgiant į LSS 
šakų įsijungimą konkurse.

8) BENDROS PASTABOS: Šį kartą 
konkursui duota daugiau laiko, kad 
butų galima jam geriau pasiruošti ir 
įsijungti. Laukiama, kad vienetų 
vadovai jaustų atsakomybę paraginti 
rašinius rašyti. Draugovėse pagal 
pasiūlytas temas galima būtų padaryti1 
mažus konkursėlius ir atrinkus raši
nius siųsti šiam "konkursui. Apie 
vykstančio konkurso eigą reikėtų 
įvairiomis progomis vis dažniau pri
minti, išjudinti ta'-linkme. Jei kas 
ruoštųsi rašyti po visų stovyklų, temų 
galimybės padidėtų.

Sėkmės rašyti ir budėti!
' ■ • -. i . ti. i ‘

Konkurso komisija (v. s. C. Sen
kevičius)

Lietuvių skautų sąjungos 
tarybos pirmija

. -■ ■-»zt a- ‘

SYDNĖJAUS SKAUTAMS

Atvelykio margučių popietė įvyks 
š. m. balandžio 18 d. 1 vai. p.p. 
Lietuvių kiube Bhnkstowne.

PROGRAMOJE:
Margučių ridinėjimas.

Gražiausių margučių premijavimas.
Visi skautai-tės prašomi dalyvauti 

sueigoje.
Atsineškite bent po 3 kietai virtus 

margučius ridenimui ir kiek norite - 
parodėlės eksponatams.

"Aušros” tuntas

—L "Mūsų Pastogė" Nr.14 1993.4. 05 psi. 7
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K-TO „PAGALBA LIETUVAI“ PRANEŠIMAS

Š. m. balandžio mėn. 24 d.. 7 vai. vakaro Meiboumo lietuvių 
namuose įvyks Lietuvių namų valdybos ruošiamas

BALIUS
Bilieto kaina 15 dolerių. Gros jaunimo orkestras " Dabar". Jūsų lauks 
karšta vakarienė, įvairių gėrimų pasirinkimas, turtinga loterija.

Prašome stalus užsisakyti iš anksto pas V. Bosikį, tel. 458 1673 ir K. 
Lyniką, tel. 848 5663.

Atsilankydami į šį balių, Jūs paremsite Lietuvių namus.
Iš anksto nuoširdus ačiū.

. VI. Bosikis
Klubo valdybos pirmininkas

"Parama Lietuvai” praneša, kad yra 
mažų pasikeitimų, liečiančių humani
tarinės paramos Lietuvai persiuntimų. 
Svarbu tiems, kurie jau yra užsisakę 
dėžes ir tiems, kurie dar užsisakys jas 
iki 11 balandžio.

Pasikeitimas yra toks: gauta kita 
firma - GRACE 1NTERNATJONAL - 
kuri pristatys konteinerį i Rygą. 
Grace International parūpins dėžes, 
kurių išmatavimai truputį skiriasi nuo 
anksčiau planuotų. Dėžių dydis yra 
dVlSjlTlžmatavimų: diueiė 60 cm x 
46 cm x 46; Kaina su pristatymu - 
Lietuvoje - S 63.00. Maža dėže 
knygoms, maistui ir kt. yra 44 cm x 34 
cm x 34 cm; Kama S 40.00. į šias 
sumas įskaičiuota ir dėžės karna. 
Didžiausias galimas svoris - 40 kg.

Laivas NEW ZEALAND PAClb'lK 
iš Sydnejaus išplauks gegužes 13 d. ir

KRETINGIŠKIŲ DĖMESIUI

Šiemet sukanka 740 metų, kai buvo 
paminėtas Kretingos vardas. Ta proga 
gegužės paskutinį savaitgalį rengiama 
miesto šventė. Yra sumanymas iki šio 
renginio išleisti laikraštį, kuriame 
butų pateikta informacija apie miesto 
praeitį, kulturinį gyvenimą, čia gyve
nančius ir gyvenusius žmones, jų 
mintis apie savo miestą. Todėl labai 
prašytume kaip galima greičiau atsa
kyti į keletą klausimų.

1. Ką Jūsų gyvenime reiškia 
Kretinga, kokias asociacijas sukelia 
šis miestas. (Pageidautina, kad rašy

gale birželio siunta turėtų pasiekti 
Kauną.

Pakeitimas darytas dėl dviejų 
priežasčių: 1 - nestabili padėtis 
Rusijoje ir 2 - mums nepriimtinos 
sąlygos su anksčiau turėta firma.

Platesmę informaciją sekite spau
doje, arba skambinkite "Parama 
Lietuvai" atstovui Sydnejuje, Antanui 
Kramiiiui, tel. 727 3131, arba įkalbė
kite pranešimą atsakymo aparate, 
jeigu nebūčiau namuose.
Anksčiau užsisakę dėžes, prašomi 
pasitikrinti pas A. Kramilių dėl dėžių 
dydžio.

Nepranešusiems bus užsakytos di
desnio formato {60 cm x 46 cm x 46 
cm) dėžės ir jos bus išdalintos po 
Velykų.

A. Kramiiius
"Parama Lietuvai" komiteto vardu 

tumėte kada ir kur gimėte, plačiau 
papasakotumėte apie savo šeimą).

2. Kada paskutinį kartą buvote 
Kretingoje?

3. ’ Ar Kretinga turėjo lemiamos 
įtakos Jūsų gyvenimo budui, pasiren
kant profesiją?

4. Kaip susiklostė tolimesnis Jūsų 
gyvenimas?

Labai prašome, kad atsiųstumėte 
savo kartu su Jums brangiais žmonė
mis darytą nuotrauką.

Iš anksto dėkojame.
Atsakymus siųsti: " Vakarinės Palan
gos" redakcija, Tiekėjų 28 - 203, 
Kretinga, 5700. Tel. 8-258-52559 
arba 8-236-57444.

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI- pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. (Jei 
žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota mėsa (6 
dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dcž. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 L 
valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo-$ 140.00

RŪBAI- Vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame tam tikslui paskirti 
dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes gavėjas galės dovanas pasirinkti 
pats. Pinigus pervedame greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus 

pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir bankines operacijas.
BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS & V. JURAS)

11 London lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

Užs. 785

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Klubas atidarytas

Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais FTU klubas uždarytas
Trgciadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

Didįjį Penktadienį, balandžio 9 d. klubas bus uždarytas. 
Pirmadienį balandžio 12 d. klubas atdaras nuo 12.00 vai.

Turgus - sekmadienį - 24 balandžio 2:30 p. p.

— —— — —— — —• —— — —— ~“ —— — — —* — —— — —— — —- — — —— — 
Norintiqi įsigyti Lietuvių Dienų Sydnėjuje ir „Lietuva mano gimtinė“ 
video kasetes bei koncertų audeo kasetes, prašom kreiptis į klubo 
administraciją.

JGATEUIAV

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
NAUJOS OBO KELIONIŲ KAINOS 

--- NESEZONINĖS--------
išvykos iki liepos 31 d., 1993 

SKANDINAVIJOS ORO LINIJA Į VILNIŲ 
nuoi$ 2,999 asmeniui

Turistinio (piko) sezono speciali kaina 
LUFTHANSA nup $ 2,999 (birželis - rugpjūtis) 

Taip pat reikalaukite mūsų (žemų) oro kelionių kainų 
skrendant LOT - lenkų oro linija, 

Čekoslovakų oro linija ir 1.1.

GATEWAY TRAVEL 
> PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
TeL (02) 745 3333, Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 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 IĮ, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

MJIsiį Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės 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 žsienyįe paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90
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