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Lietuvos atstovo dr. S.A. BAČKIO žodis į Lietuvą 
Vasario 16 per Amerikos Balsą

Visi lietuviai laisvajame pasaulyje su gilia patriotine nuotaika minime 
Vasario Šešioliktąją, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 68-tąją sukaktį. 
Atstovaudamas Lietuvą šioje didelėje Amerikos laisvės žemėje su malonumu 
galiu sakyti, kad mūsų Tautos šventės proga lietuvių renginiai įgyja 
prasmingumo ir reikšmingumo dėl to, kad JAV ir kitos Vakarų valstybės 
nepripažįsta Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą. JAV Vyriausybės ir 
Amerikos žmonių vardu Valstybės Sekretorius mūsų Tautos šventės proga 
atsiuntė man sveikinimus ir nuoširdžius geriausius linkėjimus. Savo rašte jis 
pareiškė taip: "Lietuvos nepriklausomybė ginklų jėga sutriuškinta prieš 46 
metus tebėra gyva, kaip idealas gaivinamas lietuvių tautos drąsa, ryštingumu 
ir moraliniu tvirtumu."

JAV Senatas ir Atstovų Kūmai irgi mini Vasario 16-tąją. Atstovų Rūmai ją 
paminės vasario 26 dieną, o Senate jau vasario 6 dieną senatoriai Glenn, Dixon 
ir Sarbanes kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybės šventę. Savo kalbose jie 
pabrėžė, jog lietuvių tauta neleidžia, kad jos tautinė tapatybė būtų 
sunaikinta ir jos laisvės viltis būtų nuslopinta. Lietuviai atsilaikė prieš sovietų 
užmačias suniekinti jų kultūrą ir religinius įsitikinimus. "Tol, kol lietuvių 
tauta kentės sovietų imperialistinėje priespaudoje - mūsų solidarumas su 
lietuviais negali sužlugti", pasakė sen. Glenn ir pridūrė "Vasario 16 dieną 
sakome - mes nepamiršime jūsų bylos. Mes dalomos su jumis jūsų viltimis ir 
siekimais, kad vieną dieną jūs būsite vėl laisva tauta". Senatorius Dixon prašė 
kolegas senatorius jungtis su juo ir nepamiršti, kad Lietuvos nepriklausomybė 
gyva, o sovietų pastangos palaužti lietuvių palikimą ir individualybę bei 
paveikti lietuviu- tautos širdis ir protus - nepavyks. Jų drąsa nusipelno, 
kiekvieno amerikiečio paramos už narsius lietuvius, kurie kovoja už laisves, 
kuriomis mes kasdieną naudojamės" pabrėžė sen. Dixon. Senatorius Sarbanes 
priminė lietuvius kalinius Viktorą Petkų, dr. Algirdą Statkevičių, kunigą 
Alfonsą Svarinską, Balį Gajauską ir pabrėžė, kad "akivaizdoje didelės 
priespaudos, lietuvių tauta tvirtai siekia, kad būtų laikomasi pagrindinių 
žmogaus teisių principų".

Paminėti dalykai rodo, kad mes ne vieni minime Vasario Šešioliktąją, 
primindami visiems sunkų sovietų jungą mūsų tėvynėje ir ryždamiesi 
sustiprinti veiklą Lietuvos laisvės reikalais bei gaivinti viltis ateičiai. 
Lietuvių pastangoms ir ryžtui paremti JAV Kongrese yra svarstomos 
įneštosios rezoliucijos: Lietuvos Nepriklausomybės Dienos, Pabaltijo Laisvės 
Dienos, Pilnos Laisvės ir Nepriklausomybės Pabaltijo Valstybėms bei Sovietų 
Personalo Atitraukimo iš Pabaltijo Valstybių reikalu.

Šią Vasario Šešioliktąją su dėkingumu JAV-bėms mes minime ir trisdešimt 
penkių metų sukaktį lietuvių kalba transliacijų į Lietuvą, kurios buvo 
pradėtos Amerikos Balso 1951 metais Vasario 16 dieną. LDT vardu 
nuoširdžiai sveikinu šios sukakties proga Amerikos Balso Lietuvių tarnybą ir 
reiškiu gilią padėką visiems buvusiems ir dabartiniams šios tarnybos 
pareigūnams už jų gražų darbą Amerikos Balse pateikiant teisingų 
informacijų visais klausimais į Lietuvą bei painformuojant apie lietuvių 
išeivijos veiklą Lietuvos labui Vakarų pasaulyje. Amerikos Balso transliacijos 
į Lietuvą yra JAV laisvės ir demokratijos principų priminimas pavergtoje 
Lietuvoje, kur vedama imperialistinės komunistinės sistemos didžiausia 
propaganda.

Vasario Šešioliktąją visi laisvojo pasaulio lietuviai susikaupiame ir žiūrime į 
Lietuvą, tikėdamies, kad prezidento Reagano žodžiai pasakyti JAV Kongrese 
1986.11.4 d. bus taikomi vieną dieną ir Pabaltijo tautoms. Cituoju: "Tiems, 
kurie įkalinti priespaudoje, tiems, kurie nukentėjo drąsioje kovoje už laisvę ir 

demokratiją - už teisę melstis, už žodžio laisvę, už teisę gyventi ir tapti laisvu 
tautų šeimoje - mes šiandieną jums sakome: laisvės kovotojai, jūs nesate 
vieni. Amerika moraliai ir materialiai rems ne tik jūsų teisę kovoti ir mirti už 
laisvę, bet ir kovoti ir laisvę laimėti".

Filipinuose pasibaigė 21 metus 
trukęs Ferdinando Marcos režimas. 
Corizon Aquino, kuri falsifikuojant 
rinkimų rezultatus buvo gavusi balsų 
mažumą, prisaikdinta pirmąja Filipinų 
prezidente. Ją nedelsiant pripažino 
JAV ir Australija. Visuotinas džiaugs
mas apėmęs Filipinus, nusikračius 
nekenčiamo valdovo, nepavirto, ta
čiau. betvarke. Tvarką palaiko gene
rolas Fidelis Ramos.

Prie Filipinų krizės 
išsprendimo smarkiai prisidėjo Kata
likų bažnyčios kardinolas Sin ir - kas 
be ko - JAV prezidentas Reaganas, 
pasiūlęs buvusiam prezidentui ir jo 
šeimai politinį prieglobstį Amerikoje. 
Kai buvo ruošiamas šis laikraščio 
numeris p. Marcos su šeima buvo JAV 
karinėje bazėje Clark į šiaurę nuo 
Manilos.

Kubos ir Libijos interesai susikry
žiavo Nikaragvoje, kur Libijos teikia
ma parama Sandinista! smarkiai padi
dėjo ir turi ūtakos nepageidaujamiems 
politinės krypties pakeitimams.

Vls-dar tęsiasi mūšis dėl Irako uosto 
Fao. Sakoma, kad Irakas naudoja 
nuodingas dujas prieš puolančius 
iraniečius. Pranešama, kad šioje 
akcijoje 40.000 Irano kareivių žuvo ir 
150.000 sužeista.

Svarbias pakeitimai
Sovietų žemės ūkyje
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talijos medžiai". Akvarelė. L. Kraucevičiūtės nuotr.

Pereitų metų lapkričio mėnesį 
Aukščiausias sovietų prezidiumas iki 
šiol neįprastu žestu viešai papeikė 
Lietuvos komunistų viršūnių aparatą 
ir jos valdžią dėl trūkumų žemės 
ūkyje, ypač grūdų ir mėsos auginime. 
Tai keista, nes Lietuvos trūkumai 
visasąjunginėje plotmėje išblunka 
prieš kitų respublikų, ypač pačios 
Rusijos prastą ekonominį našumą 
žemės ūkyje.

Australijos užsienio reikalų minis
terijos žiniomis sovietai įveda pagrin
dinius pakeitimus žemės ūkio ir maisto 
pramonės administracijoje. Vietoje 
esamų ministerijų ir komitetų kuria
mas naujas, visą apimantis, centrinis 
kontrolinis organas. Tai GOSAGRO- 
PROM - Visasąjunginis žemės ūkio 
priežiūros komitetas. Jis valdys sovie
tų žemės ūkio ir maisto pramones. 
Komitetas yra atsakingas, kad pakel
tų visų respublikų, ypač atsiliekančių 
- kaip Lietuvos - maisto pramonę, 
maisto tiekimą, sandėliavimą ir gami
nių paįvairinimą.

Pradedami pakeitimai seka sovietų 
komunistų partijos generalinio sekre
toriaus Gorbačiovo planus pagerinti 
šalies ekonomiką. Pakeitimai rodo, 
kad ieškomą būdų prikelti problemų 
užguitą žemės ūkį. Siekiama sudaryti 
modernia biurokratiją.

Belaukiantis teismo Kinijos šnipas 
Larry Wu - Tai Chin nusižudė 
Vašingtono kalėjime.

Iš savo krašto išvarytas Haiti 
prezidentas Duvalier nusistatęs kovo 
ti, kad jam leistų pasilikti Prancūzi
joje. Amerika atsisakė įsileisti "Baby 
doc" prezidentą ir jo žmoną.

Nuo ateinančio mėnesio vidurio 
benzinas Australijoje turi atpigti 
maždaug 5.5 cento už litrą, ryšium su 
tuo kad pasaulinėje rinkoje krito 
naftos kainos.

Buvęs Australijos premjeras Mal
colm Fraser vėl turėjo nemalonumų 
Pietų Afrikoje. Jis buvo išvarytas iš 
vien baltiesiems skirto pliažo, kur 
buvo nuėjęs pasivaikščioti su juodu 
kolega.

N.S.W. ruošiamasi peržiūrėti ir 
sugriežtinti kalėjimų taisykles. Klau
simas valstijos parlamente iškilo 
ryšium su medicinos sesers grupiniu 
išprievartavimu ir nužudymu Bla-’k- 
towne.

GOSAGROPROM suėmė savo 
kontrolei! uždaromų ministerijų atsa
komybę. Yra panaikinamos žemės 
ūkio, vaisių ir daržovių, mėsos ir 
pieno produktų, maisto gamybos, ir 
ūkio statybos ministerijos. Komitetas 
taipogi perima kontrolinę atsakomybę 
vilnos ir medvilnės, bei jų apdirbimo 
pramonės, melioracijos ir žemės ūkio j 
kapitalinių investicijų.

Komitetas veiks per respublikinius į 
skyrius, kurie bus pavaldūs respublikų į 
ministrų taryboms. Tai lyg ir dalina 
devoliucija - dalinimasis kontrolinės 
atsakomybės su regionaliniais orga
nais.

GOSAGROPROM turės 34 narius, 
daugumoje panaikintų ministerijų mi
nistrus bei planavimo, finansų, moks
lo, technologijos, tiekimo ir statisti
kos komitetų atstovus.

įdomu, kad komiteto vadovaujan- , 
tieji administratoriai gaus 50 proc. 
aukštesnes algas. O iš kitos pusės 
panaikintų ministerijų tarnautojai, 
kuriems nebebus vietos, gaus tris 
mėnesius savo buvusias algas. Neži
nia. kas laukia po to. Negi sovietuose 
atsiras ir bedarbė?

V.Š.
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A.A. KUNIGAS ZDEBSKIS
Suvalkijos Rudaminoj vasario 10 pa

laidotas tragiškai žuvęs kunigas Juozas 
Zdebskis. Lietuvos žemė priglaudė amži
nam poilsiui taurų sūnų, kurio visas gy
venimas buvo nepaliaujama kova už di
džiuosius Bažnyčios ir kautos idealus. „Jo 
visas gyvenimas — tai kovos už 'krikščio
nybės idealą ir gerų darbų pynė" — jau 
prieš dešimtmetį liudijo „LKB Kronika", 
su kuria jis buvo glaudžiai susijęs. Kai 
1971 m. jis buvo kalinamas Pravieniškėse, 
Lietuvos vaikai, pagerbdami savo dvasios 
tėvo auką, su pranašiška nuojauta daina
vo:

„Jis istorijoj mūsų šviesiausiu vardu 
Pasiliks įrašytas garbingai“.

Prie šviežiai supilto kapo, skaudaus 
praradimo slegiami, šiandien tai jaučia ir 
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žino ne tik vaikai, nors apie jo nueitą gy
venimo kelią nedaug žinių. Pogrindžio 
kariai savo 'biografijos neturi. Tik atsitik
tinės jų nesėkmės iškyla į viešumą, bet 
savo laimėjimų ir žygdarbių paslaptį jie 
nusineša su savimi į kapą. Ir dėl to yra 
istorijoje reikšmingi. Velionis Juozas 
Zdebskis gimė 1929 gegužės 10 Naujienos 
kaime, Marijampolės apskrityje. Jis pri
klausė tai „šešiolikmečių“ pokario kartai, 
gimusiai nepriklausomoje Lietuvoje ir dar 
savo vaikystėje patekusiai į okupacijos ir 
karo nelaimių sūkurį, kuriame ji anksti 
užsigrūdino. Daugybė šios kartos jaunuo
lių, kaip neišsiskleidę pumpurai, žuvo 
laisvės kovose. Juozas tuo metu apsispren
dė savo gyvenimą pašvęsti kunigystei. Ga
na jaunas, vos įpusėjęs 24-sius metus, jis 
priėmė šventimus. Jis norėjo būti ir bu
vo Valančiaus dvasios kunigas. Kiekvieno
je parapijoje, į kurią jis atvykdavo, tuo
jau sukrusdavo gyvenimas. Žmonės kuni
gą Zdebskį dėl to mylėjo, o engėjų val
džia jo nekentė. 1964 metais jis buvo pir
mą kartą baudžiamas už vaikų mokymą. 
Įsitikinęs, kad valdžia pasikėsino galuti
nai uždusinti Bažnyčią, jis ryžosi su vei
klesniais savo kartos kunigais išeiti į at
virą kovą. Taip prasidėjo iki šiol besireiš
kiantis protesto ir kovos už teises sąjūdis. 
Už reikalavimą nevaržyti kunigų semina
rijos kunigas Zdebskis drauge su kiek jau
nesniu kunigu Sigitu Tamkevičium 1969 
m. neteko teisių eiti kunigo pareigas ir 
turėjo kasti griovius. Po darbo aukodavo 
šv. mišias, vesdavo rekolekcijas katakom
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bų būdu. Tada valdžiai pasirodė pato
giau juos sugrąžinti į parapijas.

Kunigo Zdebskio antrasis nuteisimas 
už vaikų mokymą plačiai nuskambėjo ne 
tik visoje Lietuvoje, bet ir pasaulyje, nes 
atsirado, ne be jo veiklaus prisidėjimo, 
galingas slaptosios spaudos garsiakalbis 
— LKB Kronika. Jos pirmasis numeris 
daugiausia vietos paskyrė kaip tik kun. 
Zdebskio bylai.

Iš mažyčių nuotrupų kronikoje galima 
spręsti apie šio didžio kovotojo dvasią ir 
darbus. Kai 1971 liepos 16 į Prienų baž
nyčią įsiveržė saugumo remiami vietos 
valdžios pareigūnai, kad nutrauktų vaikų 
mokymą tikėjimo tiesų, kunigas Zdebskis 
jiems pasakė: „Kur susikerta Dievo ir 
Bažnyčios įsakymai su valstybės, Dievo 
labiau reikia klausyti“. Tą patį jis pakar
tojo ir teisme: „Dievo reikia klausyti la
biau, negu žmonių“.

Kunigo drąsa kvėpė tikinčiuosius. Susi
rinkusią minią prie .teismo rūmų Kaune, 
Ožeškienės gatvėje, milicininkai jėga iš
vaikė, bet tai buvo pirmas ryškus pasi
priešinimas, kurį tuojau užregistravo 
Kronika.

Po metų iš Pravieniškių paleistą kuni
gą Zdebskį liaudis iškilmingai sutiko, o 
saugumas jo nepaleido iš akių. Kliudo
mas eiti kunigo pareigas savo vyskupijoje, 
jis dirbo Kauno miesto taksi parko sargu. 
Po to paskirtas Kučiūnų klebonu.

1974 Pelenų dieną Vilniuje tardydami 
saugumiečiai jį vadino „generolu“, vado
vaujančiu antitarybinei veiklai. 1975 sau

sio 14 kelyje tarp Metelių ir Seirijų.jie su
lamdė jo mašiną, bet kunigas išliko gy
vas. Pasikėsinimui nepavykus, kitais me
tais jis buvo sulaikytas pakeliui į Vilnių. 
Absoliutus abstinentas buvo agitatorių 
apšauktas girtuokliu.

1978 lapkričio 22 drauge su kunigais 
Svarinsku ir Tamkevičium jis surengė 
spaudos konferenciją užsienio korespon
dentams Maskvoje ir pranešė, kad Lietu
voje steigiamas Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komitetas.

1980 spalio pradžioje su trečio laipsnio 
apdeginto žaizdomis jis buvo saugumiečių 
guldomas į venerinių ligų dispanserį, bet 
tikintieji jį išvogė ir slaptai gydė. Po
grindis pranešė: „ši istorija dar vienas 
naujas saugumiečių išpuolis prieš geriau
sius iš geriausių Lietuvos kunigų — no
ras juos apšmeižti ir sunaikinti fiziškai“. 
1984 liepos 5 milicija pas jį ieško pavog
tų gėrybių, nors kratytojai paėmė tik ra
šomąsias mašinėles ir rankraščius.

Persekiojimai kunigo Zdebskio nepa
laužė. Liaudis jį mylėjo, rašė protestus. 
„Kunigą Juozą Zdebskį mes pažįstam 'kaip 
kilnų, drąsų, didelės dvasios ir aukos ku
nigą“, liudijo savo parašais 76 Lazdijų 
rj. jaunimo atstovai 1983 kovo 20. Kunigo 
nebėra. Jis paliko sunkiai užpildomą spra
gą. Kryžius, kurį jis mylėjo ir kantriai iki 
galo nešė, puošia jo kapą, iš kurio sklin
da jo prieš penkerius metus pasakyti tes
tamento žodžiai: „Kol kryžiai bus stato
mi, nors juos ir griautų, tauta bus gyva“. 
Bus gyvas joje ir kunigo Juozo Zdebskio 
gyvenimo ir aukos prisiminimas.

J.Vd.
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LIETUVIUS POLITKALINIUS

Biuletenis "USSR news brief" in
formuoja apie kitus politinius kalinius. 
BALIUI GAJAUSKUI, kuris dabar 
yra ypatingo režimo stovykloje VS- 
389/36-1, atimta teisė pasimatyti su 
savo artimaisiais. VIKTORUI PET
KUI pirmų sykį po dviejų metų leista 
pasimatyti su savo žmona. Praėjusių 
metų liepos mėnesiui baigiantis, dabar 
nutrėmime esantis ANTANAS TER-
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Balys gimė 1926 vasario 26 d. Dar 
esant gimnazistu, vokiečiai jį metus 
išlaikė kalėjime už rezistencine veik
lų. Kai atėjo sovietai. Balys gimtaja
me Kaune vadovavo jaunimo pa
sipriešinimo organizacijai, kuri sklei
dė atsišaukimus, vedė tautišką agita
ciją. Apie 1948 m. jis užmezgė ryšius 
su suaugusiųjų pasipriešinimo sąjū
džiu, ir už tai buvo suimtas ir 
nubaustas 25 metams. Anot Machailo 
(,'heifeco, buvusio sovietų kalinio, 
kuris sutiko Balį etape, Gajauskas 
pasakojo. "Baigus 25-rių metų baus
mę, negalėjau įsiregistruoti Kaune. Be 
įregistravimo neduoda darbo, o kai 
neturi darbo - neregistruoja. Tik per 
stebuklą pavyko ištrūkti iš to užburto 
rato ir gauti įregistravimo antspaudą. 
Bet įsidarbinti nespėjau, nes tuojau 
pasą paėmė ir antspaudą išbraukė. 
Tuomet saugumo "išminčius" leido 
man gyventi Kaune be įregistravimo, 
o vėliau apkaltino pasų nuostatų 
pažeidimu".

Tuo metu po ilgosios bausmės, 
sugrįžęs į Lietuvą pas savo senutę 
motiną, Balys rinko archyvinę me
džiagą apie Lietuvos pasipriešinimo 
istoriją bei vertė Solženicino "Gulag 
Archipelago". KGB vėl pradėjo jį 
terorizuoti. Aukščiausias sovietinis 
teismas Vilniuje 1978.Vi.14. nuteisė 
Gajauską 10 metų griežto režimo 
lagerio ir 5 metus tremties. Balys yra 
kalinams Permės rajone Uralo centro 
kalnų vakarinėje dalyje, kur žiemą 
per 6 mėnesius temperatūra nukrinta 
-45 laipsnius Celsijaus šalčio. Balio 
sveikatą palaužė sunkios gyvenimo 

LECKAS gavo mėnesį atostogų. Jam 
buvo leista iš Magadano rajono 
apsilankyti Vilniuje ir dalyvauti savo 
brolio laidotuvėse. Mėnesiui pasibai
gus, jį paliko Vilniuje, nes jam reikėjo 
eiti į ligoninę. Dabar jis jau išėjo iš 
ligoninės, bet, dėi nežinomų priežas
čių, tebėra Vilniuje.

(ELTA)
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sąlygos lageryje; jo regėjimas labai 
nusilpo, ir jį kankina aukštas kraujo 
spaudimas bei skrandžio opos.

Cheifecas, dabar gyvenantis Iz
raelyje, toliau prisimena: "...Kodėl 
saugumas, neturėdamas įkalčių taip 
persekiojo G ajauską?.. .Pirmiausia,
saugumiečiai įtarė ir. manau, teisin 
gal, kad Gajauskas organizavo nuo 
iatinę pagalbą lietuviams politiniams 
kaliniams Mordovijoje ir Urale. Net 
žydams, pagarsėjusiems savo vie
ningumu. pagalba lageriuose ne
ateidavo t aip tiksliai - visada laiku ir 
kiekvienam, kaip lietuviams. Daugelis 
senų lietuvių kalinių buvo sujaudinti, 
kad jie neužmiršti...Pagalba ateidavo 
iš visuomeninio politkalinių šelpimo 
fondo, kuriam vadovavo Aleksandras 
Ginzburgas, bet saugumas įtarė, kad 
Ginzburgui talkino Gajauskas..."

"Antra", tęsia Cheifecas, "saugu
mas pyko, kad Balys nedavė parodymų 
apie kitus asmenis. Manė, kad 
iškalėjęs 25-rius metus, jis pabūgs ir 
pradės 'skandinti' jei ne lietuvius, ne 
savuosius, tai bent svetimą Ginzbur 
gą. Tačiau Balys niekada nebijojo ir 
nepataikavo..." Moralinį jo asmenybės 
potraukį jautė daugelis jo likimo 
draugų. Ne vienas kalinys yra sakęs, 
kad Balio dvasia virto moraliniu 
lietuvių disidentų centru.

1978 liepos 27, nors ir su kliudy 
mais, Baliui buvo leista lageryje 
susituokti su savo sužadėtine Irena 
Dumbryte. Jis pasirodė "išeiginiu 

kostiumu" - su dryžuotais lagerio 
rūbais, o Irena atėjo pasipuošusi 
baltais vestuviniais rūbais. Neleista

Antanas Terleckas su jį lankančia 
žmona tremtyje Magadene

sutvirtinti registraciją bažnytine san 
tuoka. Trumpam pasimatyme prie 
prižiūrėtojų privalėta kalbėti tik rusų 
kalba. Nei pasimatymo pradžioje, nei 
jam pasibaigus, jaunavedžiai negalėjo 
vienas kitam net rankos paduoti 
pasisveikinant.

Po dideliu fizinių ir moralinių 
kančių Balys visvien už laisvę kovoja, 
net lageryje įstodamas į Lietuvos 
Helsinkio Grupę. Būdamas kaliniu, jis 
taip pat parašė visą eilę pareiškimų ir 
straipsnių įvairiais klausimais, pvz. 
"Taika menama ar tikroji?", ir pan. 
1981 m. Rothko fundacija Vakaruose 
Gajauskui paskyrė premiją už jo 
ištikimumą liesos ir laisvės princi
pams.

Balio teta, Bernice Gajauskienė iš 
Los Angeles, pakartotinai yra davusi 
prašymus leisti jos sūnėnui emigruoti 
su žmona Irena lr penkerių metų 
dukrele Gražina pas ją į JAV-bes. 
1984 m., lagerio administracija nelei 
do Baliui dalyvauti jo mamos lai
dotuvėse Kaune.

Pogrindžio " Aušra" apie Balį rašo - 
"Iš barbarų ir kanibalų negalima 
laukti malonės. Balio Gajausko as 
menybė gėdina neveiklumą, smerkia 
abejingumą Tėvynės likimui, šaukia 
kovoti!"

L1C

P. E. N. RAGINA 
R AŠYTI

S A Z I N I" S
K A I, I N I A MS.

Tarptautinio P.E.N. Klubo Kali
namų Rašytojų Komitetas ragina 
geros valios žmones visame pasaulyje 
rašyti drąsinančius laiškus, atvirukus, 
šventinius sveikinimus sąžinės kali
niams ir jų šeimoms. Komiteto sąraše 
yra šie lietuviai, kuriems rašyti visų 
mūsų pareiga:

Balys GAJAUSKAS
USSR, 618263, Permskaja obl. Čusov- 
skii raion. Pos. Kučino, Uchr. VS- 
389/36-1

Gintautas IEŠMANTAS
Adresas kaip Gajausko, tik pabaigoje 
VS- 389/36.

Viktoras PETKUS
Kaip Gajausko. Žmona: B. Daugu
viečio 10/1, Vilnius, Lithuania, USSR.

Vytautas SKUODIS
USSR, 431200 Mordovskaja ASSR. 
Tenguševskii raion, pos. Baraševo. 
Uchr. ZhKh - 385/3-5

Julius SASNAUSKAS 
(nutremtas) - USSR, 636600 Tomsk 
raion. pos. Parabe), UI. Sovietskaja, 
147a.

Antanas TERLECKAS
USSR,686410. Magadanskaja obl., 
Omsukchanskii raion. pos. Industrial- 
ny, ui. Sportivnaja, 5 kv. 17.

Dr. Algirdas STATKEVIČIUS 
USSR, 700058, UzbSSR, g. Taškent. 
Uchr. Uya-64/lZ-l

(ELTA)
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KAZĮ UK AS

Šio laikraščio numeris datuotas kovo 3 d. Tai šv. Kazimiero šventės 
išvakarės. Jau 350 metų, kai tų dienų Vilniuje prasideda Kaziukas arba 
Kaziuko turgus. Manoma, kad nuo 1936 metų, perkėlusšv. Kazimiero palaikus 
į Katedrų ir įvedus atlaidus. Pirmiausia Kaziukas vykdavo pačioje Katedros 
aikštėje, kur tuo metu buvo miesto turgus. Po poros šimtų metų turgus, o 
kartu ir Kaziukas su gausybe riestainių, meduolių, sausainių - širdžių, su 
visomis rogėmis, ratais, statinėmis, kubilaičiais, šaukštais, grėbliais, 
kraitelėmis, pintinėmis, rėčiais, žaislais - viskas iš medžio, taip pat garsiomis 
Vilniaus verbomis persikėlė į Lukiškių aikštę palei šv. Jokūbo bažnyčių. Po 
karo šv. Jokūbų uždarė, Lukiškių aikštėje pastatė didžiulę Lenino stovy lų 
(viena ranka rodančių į priešais esančius saugumo rūmus, o kita - į dešinėje 
esantį Lukiškių kalėjimų). Kaziuku! su gerokai apmažėjusiomis gėrybėmis 
teko persikelti už Nėries į Kalvarijų turgų, esantį Kalvarijų gatvėje. Dabar ta 
gatvė vadinasi Dzer inskio, turgus - oficialiai - kolūkinis, o žmonių kalba 
kalbant "tolkučka", t.y. paprasta juodoji rinka. Vilniaus Kalvarijos stacijos, į 
kurias ir vedė Kalvarijos gatvė, dabar išardytos, tačiau niekas nepajėgia 
išardyti šimtmetinių Kaziuko tradicijų. Turistui tai gal tik spalvinga 
atrakcija, tačiau iš tikrųjų - tai lietuvių (ir Vilniaus krašto nelietuvių) 
atokvėpis nuo nekenčiamo jungo. Kaip ir senais gerais laikais vežimuose ant 
šieno išdėlioję savo darbo medines gėrybes valstiečiai pamiršta, kad jie yra 
bežemiais kolūkiečiais. Susirenka daug jaunimo, studentų, ypač daug jaunų 
menininkų, kurie savo darbų negali pramušti pro aibes komisijų ir meno 
tarybų kontroliuojančių meno kūrinių pardavimų. Laisva prekyba, mainai, 
linksmi šūksniai susitikus pažįstamus, laimingi vaikai su baronkų virtinėmis 
ant kaklo - nors ir šalta, nors sovietinės gamybos batai ir peršlapę, o paltai 
perpučiami - tūkstančius sutraukia nekasdieniška, tokia nesovietiška 
atmosfera. Be abejo, netrūksta ir tarp žmonių bešmirinėjančių "ausų" ir 
"akių". Bet jiems sunku prikibti ■■ jnk tai Kaziukas, sena Vilniaus tradicija.

... Sydnejaus jaunimas ateinantį sekmadienį irgi rengia Kaziuko mugę. 
Tiesa, nebus riestainių, medžio dirbinių, verbų. Bet gal būt iš snieguoto 
Vilniaus čia atklys šventojo karalaičio Kazimiero. Lietuvos jaunimo globėjo, 
šventės išvakarių nuotaika. Sočiam sunku užjausti alkanų, o laisvam sunku 
suprasti pavergtų. Vienok, prisiminkime brolius ir seseris pavergtoje 
Tėvynėje, kuriems net, atrodytų, toks paprastas dalykas kaip mugė yra tam 
tikras laisvės pasireiškimas. Tiesa, tai ne paprasta mugė, o Kaziukas.

Kaziuko širdys
(tęsinys)

Tikri ar įtariami partizanai, jų 
ryšininkai bei rėmėjai būdavo suimami 
ir siunčiami į lagerius. Dažnai jų 
šeimos patekdavo į sekančių masinių 
trėmimų bangų. į tarybinių priešų 
gretas patekdavo ir visai nekalti 
žmonės, kuriuos apskusdavo kaimynai 
- kartais Iš keršto, kartais vildamiesi 
pasisavinti jų turtą, kartais bijodami, 
kad, neįrodę klasinio "budrumo", 
patys bus suimti. Stribai ir enkave
distai irgi turėdavo įrodyti savo 
veiksmingumų, įvykdyti savotiškų pla
nų.

Kalėjiman patekdavo ūkininkai, 
negalėję atlikti prievolių ir užmokėti 
mokesčių. Vietos valdininkai galė
davo lengvai susidoroti su kokiu nors 
nemėgstamu pasiturinčiu ūkininku. 
Pakakdavo tik pervesti jo pirmos ir 
antros rūšies žemę į trečią rūšį bei 
padidinti hektarų skaičių tiek, kad 
žmogus patektų į buožių sąrašą. O tie 
vadinamieji buožės, neįstengiantys 
sumokėti padidintų mokesčių, būdavo 
greitai suimami.

Valdžios satrapai Lietuvoj buvo 
jautrūs kiekvienam vėjo papūtimui Iš 
Maskvos. Kelis mėnesius po Ždanovo 
išpuolio prieš "Zvezda" ir "Lenin
grad" Lietuvos literatūros cerberiai 
suroganizavo visuotinį rašytojų susi
rinkimą, kur Ždanovo vietoje kalti
namąjį aktą perskaitė LKP CK 
sekretorius K. Preikštas. Dalis jo 
kritikuojamų rašytojų netrukus buvo 
suimti. Kai Maskvoje pradėta kaltinti 
intelektualus (vairiais nusižengimais, 
Lietuvos Mokslų akademija sukruto, 
tarp savo mokslinių darbuotojų ieško
dama panašių trūkumų. 1950 m. antrą 
kartą buvo suimtas žurnalistas Juozas 
Keliuotis. į Gulagą išsiunčiami filo
sofai V. Sezemanas ir L. Karsavinas.

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Tuo metu buvo nužudytas iš Sibiro 
grįžęs rašytojas Kazys Jakubėnas. 
Pažymėtina, jog tada partizanų pasi
priešinimas Lietuvoje jau silpnėjo, ir 
suimtieji negalėjo būti kaltinami jų 
rėmimu.

Pirmieji areštai prasidėjo vos komu
nistams sugrįžus. Dar 1944 m. rudenį 
prasidėjo Kauno universiteto stu
dentų areštai. Jie dažnai buvo 
kaltinami esą "liaudies priešai", o nuo 
neaiškių kaltinimų nevisada sugebė
davo apsiginti. Kitų likimą nulemdavo 
atsisakymas saugumui šnipinėti. Pir
mosiomis dienomis buvo skubama 
suimti tuos Nepriklausomos Lietuvos 
veikėjus, kurie nebuvo anksčiau 
išvežti. Liaudininkų vadovas Zigmas 
Toliušis buvo sulaikytas dar 1944 m., 
paleistas, 1946 m. vėl suimtas ir 
išsiųstas lagerin. Lietuvos pasiuntinys 
Prancūzijai ministras Petras Klimas 
nacių suimtas Vakarų Europoje ir 
atgabentas į Kauną, buvo suimtas 
1944 m. rudenį Kaune, nors jis 
slapstėsi persirengęs daržininku pro
fesoriaus T. Ivanausko sode. Buvęs 
Lietuvos žemės ūkio ministras Jonas 
Aleksa buvo nacių nubaustas dėl savo 
protesto prieš jų politiką Lietuvoje. 
Jo eilė būti suimtam atėjo 1948 m., kai 
jis jau ėjo šešiasdešimt devintuosius 
savo amžiaus metus.

Bene visi Lietuvoje likę Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto svar
besni veikėjai buvo suimti iki 1945 m.

LI ET U V OS 
kri kSCi o n ybės 

JUBI LIEJ US

LIETUVOS VYSKUPŲ IR VYSKU 
PIJŲ VALDYTOJŲ
ANTRASIS ŽODIS TIKINTIESIEMS, 
RENGIANTIS LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUI

Brangūs Lietuvos Katalikai!

"Tikėjimas laiduoja mums tai, ko 
viliamės, įrodo tikrovę, kurios ne
matome". Šiuos Šventojo Rašto žo 
džius (Žyd. 11,1) gyviu prisimename 
dabar, pradėdami antruosius Lietuvos 
Krikšto jubiliejui dvasinio pasirengimo 
metus. Pirmieji 1985-ieji, buvo pa
vadinti Gerosios naujienos metais. 
Prisiminėme, kokiais nelengvais ke
liais krikščionybė į mūsų kraštų atėjo, 

RAGINA DOMĖTIS TIKĖJIMO KLAUSIMAIS. į mus^prabllo Dievas 
per kūriniją, pranašus, JĖZŲ KRISTŲ, Bažnyčią. Per Krikštą 
tampame Bažnyčios nariais, Jo mokslo paveldėtojais ir 
įsipareigojame pažinti savo tikėjimą.

RAGINA IMTI į RANKAS IR DAŽNIAU SKAITYTI KATEKIZMĄ.
Mąstantis žmogus pastato daugelį gyvenimo klausimą į kuriuos 
Jėzus Kristus atsake ir savo elgesiu parode. KATĖKIZME 
randame Jo ir Bažnyčios mokslo santrauką.

RAGINA kunigus sakyti KATEKETINIUS PAMOKSLUS, o tikinčiuosius 
atidžiai KLAUSYTIS ir pamokslo mintis sugrįžą namo APTARTI; 
sąmoningai priimti sakramentus ir katalikiškai gyventi.

RAGINA ATGAILOTI GAVĖNIOS METU. Ruošiantis Lietuvos krikšto 
Jubiliejui 'esame paslryžą 19dč metą gavėnią skirt į atgailai 
už nuodėmės tikėjimui.1 (Yra būtina atsiteisti už dvasinį 
atšalimą, už Dievo garbes paniekinimą, atgailoti ir melstis 
už tuos kurie yra pasuke tamsos keliu.

Prel. P. Butkus

pavasario. Mokslininkai bei kultūri
ninkai išvengė pirmųjų arešto bangų, 
nors ir jie buvo stebimi. Kaip minėta, 
filosofai Karsavinas ir Sezemanas 
buvo suimti 1949 ir 1950 m.

Ne visų rūšių vadinamieji liaudies 
priešai lygiai nukentėjo. Kunigų 
likimas buvo nepavydėtinas. Gal koks 
trečdalis jų buvo suimti. Vyskupai dar 
smarkiau nukentėjo. Vienintelis nesu
imtas liko vyskupas K. Paltarokas. 
Rašytojai A. Miškinis, J. Graičiūnas, 
A. Vengris, L. Drazdauskas, K. 
Boruta, K. Inčiūra ir dar kiti paragavo 
kalinio duonos. Jakubėnas buvo nu
kankintas. Skaičius lyg ne toks didelis, 
bet 1948 m. Rašytojų sąjunga turėjo 
tik 72 narius. Taigi, vienas iš 
dešimties. į kalėjimą pateko ir tokie 
stambūs Nepriklausomos Lietuvos 
literatūrinio gyvenimo ramsčiai kaip 
Juozas Keliuotis ir Petras Juodelis.

Labai sunku apskaičiuoti, kiek 
žmonių buvo suimta nuo 1944 m. iki 
1952 m. Daugelis suimtųjų buvo 
kuklūs ūkininkai, kaimo mokytojai. Jų 
areštai ir biografijos niekur neskel
biamos, tad negalima net pastebėti tų 
biografinių spragų, kurios rodytų, kad 
žmogus buvo areštuotas. Vieni už tuos 
pačius veiksmus, tikrus ar įtariamus, 
buvo suimti ir Išsiųsti į lagerius, o kiti 
buvo su šeimomis ištremti į Sovietų 
Sąjungos gilumą, gal vien dėl to, kad 
jau buvo numatyta artimiausiu laiku 
vykdyti naujus trėmimus ir vietos 

kokias religines bei moralines verty
bes per 600 metų į tikinčiųjų dvasių 
įskiepijo.

1986-ieji bus Sųmoningo tikėjimo 
metai. Stengsimės kuo geriau pažinti 
savo šventųjį tikėjimų, įvertinti jo 
aktualumą mūsų gyvenimui.

Toliau seka santrauka Lietuvos 
Vyskupų laiško, skirto lietuviams 
tikintiesiems, Sųmoningo tikėjimo me
tais, kuris gautas 1986 m. sausio 25 d.

saugumo kalėjimas jau buvo pilnas.
Aišku tik tiek, kad saugumas ilgai ir 
nuosekliai dirbo, kad visi Lietuvos 
kalėjimai buvo sausakimšai pripildyti, 
nors iš tiesų jie buvo tik persiuntimo 
punktai lageriams Sibire ir kitur.

Tais laikais saugumas taip uoliai 
dirbo, kad jų "derliaus" jokiu būdu 
nebuvo galima sutalpinti iki tol 
buvusiuose kalėjimuose, O naujai 
paskubom įrengtuose kalinimo vietose 
namų rūsiuose nebuvo nei narų, nei 
kitokių baldų. Todėl visi įkalintieji 
gulėdavo ant betoninių ir tik išskir
tinais atvejais - ant medinių grindų. 
Ir tie kalėjimai tada buvo taip 
pripildyti, kad visi gulėdavo vieni prie 
kitų taip prisispaudę, kad nebuvo 
įmanoma apsiversti ant kito šono, 
neišbudinus šalia gulinčio.

Paminėtina ir tai, kad kalėjimas 
grėsė tiems partiniams, valdžios bei 
ūkiniams darbuotojams, kurie buvo 
atleisti iš pareigų. Jų buvo nemažai. 
Vien 1945 m. apie keturi tūkstančiai 
buvo atleisti iš pareigų, o nuo 1946 m. 
liepos iki 1947 m. balandžio iš 
valstybinių ir kooperatyvinių įstaigų 
atleista 1350 žmonių. 1946 m per 
devynis mėnesius pasikeitė 56 proc. 
miestų ir apskričių bei 39 proc. 
valsčių ir apylinkių vykdomųjų komi
tetų darbuotojų. Jie nevisi ir nevisada 
buvo tuojau suimti. Bet pagal tuome
tinę logiką jie buvo laikomi išdavę 
liaudies pasitikėjimą, ir saugumas 
mokėjo kaip su tokiais elgtis. į 
lagerius buvo išsiųstas ir buvęs 
finansų ministras, valstybės plano 
komisijos pirmininkas Juozas Vaišnora 
- gal dėl to, kad broliui partizanui 
išdavė dokumentus.

(bus daugiau)
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GI A N BE R RA

BALTI E Oi U REZOLIUCIJA
AUST R ALT JOS I’ A R L I AMEN T E

Iš Canberros rašo KAZYS KEMEŽYS

.1985 m. vasario 28 d. Australijos 
Senatas, kurį kontroliuoja ne Darbie 
čių vyriausybė bet Australijos De
mokratų partija, priėmė rezoliuciją 
kuri įsako Australijos vyriausybei 
iškelti Baltijos kraštų (Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos) esančios sovietų 
priespaudos ir priklausomybės reika
lus Jungtinėse Tautose.

Nors tai buvo didelis laimėjimas ir 
Australijos Baltų tarybos politinės 
veiklos sėkmė. Senato sprendimai 
Australijos valdžiai nėra privalomi ir 
dėl to Baltų taryba nutarė tęsti 
representaciją Australijos valdžioje, 
prašydami kad tą pačią rezoliuciją 
priimtų Atstovų Rūmai.

Už poros mėnesių, praeitų metų 

gegužės mėn. gale ministerio pirmi
ninko įstaiga pranešė, kad dr. Diek 
Klugman, atstovas iš Sydnejaus, 
sutiko iškelti panašią Baltų Rezoliu
ciją Atstovų Rūmuose.

1985 m. liepos mėn. Baltų taryba 
ministerio pirmininko įstaigai atsakė, 
išreikšdama dėkingumą ir pasiten
kinimą jo veiksmais, bet tuo pačiu 
teigė jog Senato rezoliucija jiems 
geriau tinkama, nes įpareigoja vyriau
sybę iškelti Baltų klausimą Jungtinėse 
Tautose, o dr. Klugmano rezoliuciją 
tiktai išreiškia pasitenkinimą, kad 
vyriausybė šį reikalą Jungtinėse 
Tautose jau iškėlė.

Pagaliau, po šešių mėnesių, š.m. 
vasario 20 d. dr. DICK KLUGMAN, 

M.P. savo pasiūlymą (motion) pateikė 
Atstovų Rūmams. Po jo kalbos 
atsistojo opozicijos (Liberalų Parti
jos) narys Philip Ruddock ir pasiūlė 
pakeitimą (amendment), kuris suly
gintų Atstovų Rūmų rezoliuciją su 
Senato rezoliucija. Pakeitimas buvo 
duotas balsavimui ir atmestas 69-49. 
pagal valdžios ir opozicijos narius.

Dr. Klugman pasiūlymas pasiliko 
Atstovų Rūmų reikalų eigoje toje 
pačioje formoj, kol jį vėl atgaivins, 
arba kada parlamentą atšauks nau
jiems rinkimams. Tuomet pasiūlymas 
nustos egzistavęs.

Žinoma, visa procedūra buvo Baltų 
Tarybai žinoma jau kelias savaites ir 
rezultatas nebuvo staigmena. Dabar 
planuojamas kompromisas su vyriau
sybe, kad paeitų stipresnė rezoliucija 
negu dr. Klugmano, bet silpnesnė negu 
Senato. Manoma, kad didžiausia 
kliūtis tai Užsienio reikalų ministe

rijos biurokratai, kurie save laiko 
viską geriausiai išmanančiais, ir yra 
nepatenkinti, jog kiti politikieriai, 
ypač Australijos Baltai jiems nurodi
nėtų.

Darbiečių partijos atstovas, dr. 
Klugman patiekė ir Australijos vy
riausybės ir asmeninius nusistatymus. 
Asmeniškai, jis pasakė kad Sovietų 
Sąjunga yra diktatūra valdoma kaip 
carų Rusija, vienintelis tarp jų 
skirtumas tai pakeitimas žargono, 
kuris nori pateisinti abiejų imperia
lizmą.

Mr. Ruddock trumpai išdėstė Pabal 
tijo valstybių istoriją, sovietų - baltų 
amžinos taikos sutartis, nacių ir 
komunistų slaptą kolaboraciją prieš 
baltus 1939 m. ir, pagaliau, sovietų 
militarinę agresiją prieš šiuos kraštus 
1940 m.

BERTH AS

Vasario 16 I'erOi'1

68-toji Nepriklausomybės paskelbi 
mo sukaktis čia. Perthe, buvo pami
nėta neužmirštamai įspūdingai ir 
iškilmingai. O tai įvyko tik mūsų 
auksinio kunigėlio (kuri. dr. A. 
Savicko) dėka, nes tik jo pastangomis 
buvo išsikviestas iš Adelaidės moterų 
oktetas, kuriam vadovavo muzikė p. 
G. Vasiliauskienė ir Dievulio apdova
notas gabumais p. A. Šerelis, kuris ne 
tik, kad buvo visos programos 
sujungėju, bet dar ir paskaitė mums 
paskaitą, kuri paliko mumyse gilų 
prisiminimą, kuo mes esame gimę, kas 
mes esame ir kokiais turėtume 
pasilikti.

Birtų didelis nemandagumas, jeigu 

nepaminėčiau .ir okteto žilagalvių 
dainininkių, kurios ir bažnyčioje ir 
Lietuvių namuose, taip giedojo ir 
dainavo, kad beveik iš kiekvieno 
klausiusio akių ašaros riedėjo... -Sop
ranai N. Vitkūnienė, J. Maželienė, J. 
Šerelienė, A. Kaminskienė ir altai N. 
Umerienė, A. Urnevičienė, G. Dec- 
kienė, K. Vanagienė daug neužmirš
tamų dainelių padainavo, bet viena... 
"Yra šalis..." (žodžiai Pr. Vaičaičio, 
deklamatorė N. Vitkūnienė) visą salę 
pravirkdė: verkė moterys ir vyrai. Juk 
ištikto, mes dar prisimename, kad 
"Yra šalis...", kaip sako tos dainelės 
žodžiai, kurioje mes laisvi ir laimingi 
buvome, mūsų protėvių prakaitu 
aplaistyta, kurioje amžiams rado 
poilsį jų kaulai... Ištikro! "Yra 
šalis...", kurios prisiminimą, mes 

Vasario 16 proga, atviromis širdimis 
su ašaromis akyse ir švenčiame.

Kaip paprastai, minėjimas pradėtas 
bažnyčioje pamaldomis, kurias atna
šavo ir dienai atatinkamą pamoksią 
pasakė kun. dr. A. Savickas (vėliau 
Lietuvių namų salėje jis pianinu 
akompoanavo oktetui ir net pats solo 
dainavo). Bažnyčioje pamaldoms ir 
giesmėms vargonais pritarė visų 
Pertho lietuvių mylimas, kaip radijo 
valandėlių vedėjas ir nuolatinis "Die 
vulio muzikantas" p. V. Skrolys. į 
bažnyčią iškilmingoje procesijoje bu
vo įneštos tautinės vėliavos su garbės 
sargyba. Sugiedotas Tautos himnas ir 
tylos minutėmis paminėti mūsų kan
kiniai. Pasivaišinta skaniais pietu 
mis. kuriais nuo seno garsėja mūsų 
ponios. Bažnyčia ir namų salė buvo 

perpildytos. Tai matydama mūsų 
senelė "motina" - pirmininkė p. E. 
Petrukėnienė trynė rankas, džiaugėsi 
ir šypsodamasi stebėjosi: "Ir iš kur tų 
lietuvių šiandieną tiek atsirado?! Juk 
paprastai mes juos čia skaitome tik 
ant rankų pirštų",..

Atsakymas aiškus. Reikia, kad kas 
nors išjudintų. Šį kartą tai padarė 
Adelaidės moterų oktetas, kuris dar 
porą dienų pasigėrėjęs Pertho grožy
bėmis, vėl mūs paliko. Tegul Dievu 
lis laiko jus sveikas ir leidžia mums dar 
nors kartą tai pergyventi!..

J. KRUPAVIČIUS

BRISB A N AS

VASARIO 16 B R 1 SB A NE Q U E E N S L A N D O KRONIKA

įvykęs Vasario 16 minėjimas gra
žiai praėjo. Iškilmingas mišias atna
šavo kun. dr. P. Bučinskas. Tos 
šventės proga pamoksle jis jautriais 
žodžiais prisiminė pavergtą tėvynę, 
kvietė visus melstis ir prašyli Dievo, 
kad ji būtų laisva. Choras, vadovau
jamo Juozo Kiškūno, labai darniai 
giedojo.

Minėjimas įvyko Lietuvių Namuose. 
Jį atidarė Bendruomenės pirmininkas 
K. Bagdonas. Jis trumpai apibūdino 
Nepriklausomybės šventės reikšmę. 
Buvo sudarytas garbės prezidiumas, 
(nešta tautinė vėliava, V. Kaciunas 
pakviestas trumpai paskaitėlei. Ofi
cialiai daliai pasibaigus, sugiedotas 
Tautos Himnas.

Meninė dalis: pirmiausiai mišrus 
choras pasirodė su daina "Kur bėga 
Šešupė", dirigavo p. Birutė Mikužienė. 
Vyrų chorui vadovavo p. J. Kiškūnas. 
Pasigėrėtinai pasirodė moterų choras 
su gražiom sukniom, ir dar gražesnėm 
dainom. Moterų chorą suorganizavo ir 
jam vadovauja p. Birutė Mikužienė. 
Tautinių šokių grupei vadovauja p. V. 
Mališauskienė. Iš judraus gražaus 
grupės šokio, matosi, kad padaryta 
didelė pažanga, daug darbo įdėta. Po 
meninės dalies, sekė pietus, linksmoji 
dalis.

V.K.

Iš Melbourne į Gold Co 
persikėlė gyventi dr. Juozas Žiukelis 
su šeima. Jis užims sveikatos centro 
klinikos direktoriaus pareigas.

Linkime dr. Juozui Žiukeliui daug 
sėkmės naujose pareigose, ir gražių 
saulėtų dienų Queenslande.

Porą šimtų mylių nuo Brisbanės 
Stanthorpe didelėse vynuogių, obuo 
lių ir kitų vaisių plantacijose rengia
mame festivalyje drauge su kitomis 
tautybėmis dalyvauja ir lietuvių tau
tinių šokių grupė. Vadovė p. V. 
Mališauskienė, akordeonu groja p. V. 
Lorencas. Išlaidas padengs festivalio 
komitetas.

Sužinota, kad p.p. P. ir K. Stankūnai 
švenčia vedybinio gyvenimo 50 metų 
jubiliejų. P.p. Stankūnai yra daug 
pasidarbavę mūsų bendruomenėje. 

Ypač mylėjo dainas, giesmes, visur ėjo 
dainavo, giedojo, ar tai nuliūdime ar 
džiaugsme. Bendruomenės veikloje 
yra įdėję didelį įnašą. Neįmanoma 
aprašyti šiose eilutėse jų atliktus 
darbus. Lieka tik palinkėti daug 
sveikatos, skaidrių saulėtų dienų 
gyvenime.

Jau grįžo iš ligoninės p. E. 
Ruzgienė. Sveiksta namuose po ne
lengvos operacijos. Gerai jaučiasi ir 
yra pilna energijos.

J. Lųckus irgi sveiksta namuose, 
žmonos p. F. Luckienės slaugomas. Jo 
sveikata kasdien gerėja, nežiūrint, 
kad operacija buvo sunki ir sudėtinga. 
Linkime visiems ligoniams daug svei
katos bei Dievo palaimos.

V.K.

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Pd^naujų pertvarkymų Ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą 
siųsti_padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros 
rūšies prekėms, žemomis kainomis.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME 
PALIKIMUS i LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent BRI, 4HB. England. 

Telef. ill 460 2592.
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SKUENDAT I EUROPĄ, JAV. KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DAUG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS I MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, meę jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės į

48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 
Tel. (02 ) 745 3333 Lie. B. 888 
Veikiam šeštadieniais iš ryto.
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MEL B O U R N AS

SVEIKINA
MI NI STE RIS Bl R MI N 1 j/k. AS

Australijos ministeris pirmininkas 
Robert Hawke šiltais žodžiais pasvei
kino Melbourne lietuvių bendruomenę 
Vasario 16 proga. Jo sveikinimą 
perskaitė senatorius Barnie Cooney, 
kuris savo kalboje pareiškė, kad 
Lietuva, atstačius savo nepriklau
somybę 1918 metais, apsaugojo ją tik 
heroiškomis lietuvių tautos pastango
mis.

Vasario 14 d. Melbourne Lietuvių 
namuose įvykęs priėmimas Australijos 
politikams, diplomatams ir kitų bend
ruomenių vadovaujantiems asmenims 
pasižymėjo orumu ir išlaikytu politiniu 
balansu. Be darbiečių senatoriaus 
Cooney, atstovavusio minister! pirmi
ninką, opozicijos vadą John Howard 
atstovavo Melbourno Casey rinkimi
nės apygardos atstovas parlamente p. 
Brian Halvorsen, o Viktorijos liberalų 
vardu kalbą pasakė p. Roger Pescott. 
Dalyvavo taip pat ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių konsulas Mel
bourne. p. George Forner su žmona.

Vakarą pradėjo Andrius Vaitiekū
nas, pasveikindamas susirinkusius ir 
pakviesdamas Melbourno Lietuvių 
Bendruomenės pirmininką Ričardą 
Šemetą prie mikrofono. Pirmininkas 
trumpai nupasakojo Lietuvos valsty

bingumo kelią ir išreiškė nuostabą, 
kad didžiosios pasaulio valstybės, 
pripažindamos daugelį mažų, niekad 
anksčiau nepriklausomomis nebuvusių 
valstybėlių, neranda reikalo pripa
žinti tos teisės Lietuvai.

Melbourno katalikų arkivyskupas 
dr. Frank Little labai šiltais ir 
lyriškais žodžiais nupasakojo lietuvių 
tautos ir valstybės istorinį kelią.

Federalinės opozicijos vado vardu 
kalbėjęs p. B. Halvorsen priminė, kad 
1975 m. atėję į valdžią liberalai 
atšaukė Whitlamo vyriausybės pada 
rytą Lietuvos okupacijos pripažinimą. 
Panašią kalbą pasakė ir vietinės 
opozicijos atstovas.

Vakarui vadovavo Andrius Vaitie
kūnas, pristatydamas kalbėtojus. Kal
bos nebuvo ilgos, bet. išsamios fakt ais 
ir žiniomis. Kalboms pasibaigus, 
gražus būrelis lietuvių turėjo progos 
pasidalinti nuomonėmis su parlamen
tarais ir kitų bendruomenių atstovais.

Priėmimą suruošė Melbourno Apy
linkės valdyba, vadovaujama Ričardo 
Šemeto.

J.M.

MESSAGE EROM THE PRIME MINISTER

I am very pleased to be able to convey my warmest 
greetings to the Lithuanian community in Melbourne on 
the occasion of the 68th Anniversary of the Restoration 
of Independence of the .Republic of Lithuania.
The Government's multicultural policies strongly support 
the efforts of all ethnic groups to maintain their 
religion, language and cultural traditions. They are 
also designed to foster a vital, tolerant and 
progressive society in which all groups have the same 
rights, responsibilities and opportunities.
Let me take this opportunity to reaffirm that the 
Australian Government is committed to the promotion of 
human rights in all countries.
In March 1985, at the session of the Commission on Human 
Rights in Geneva, the Australian representative referred 
to reports of human rights violations in the Baltic 
States, and expressed the concern of the Australian 
Government and people at the repression of individuals 
for engaging in no more than the non-“violent expression 
of their national and religious convictions.
We will maintain our concern in this important area.
The Lithuanian community forms a particularly well 
settled and respected component of our multicultural 
society. Since coming to Australia your achievements 
have contributed in no small measure to the increasing 
prosperity and well being of this country, and your 
cultural traditions and community spirit are much valued 
contributions to our national life.
Please accept my congratulations and best wishes for the 
future.

W-L
R.J.L. Hawke

S Y L> N EJ US

K LU B O ME G E N A T AS5 G AI L> U KAS Mokslinės kelionės

Antanas Gaidukas
Sydnejaus Lietuvių klubo mece

natas A. GAIDUKAS š.m. vasario 19 
d. paguldytas į St. George ligoninę 
Kogarah. Klubo pirmininkas V. Buke- 
vičius ir Syd. M.S. Globos D-jos 
iždininkė p. T. Vingilienė kaip tik 
buvo atvykę aplankyti p. A. Gaiduką, 
kai jis jau laukė greitos pagelbos 
mašinos. Nors ir būdamas gerokai 

nusilpęs, A. Gaidukas pareiškė, kad 
jam dabar pinigai nėra reikalingi, 
užtenka ką jis turi ir suprasdamas 
klubo finansinius sunkumus paaukojo 
Sydnejaus Lietuvių klubui beveik 
septynis tūkstančius dolerius. Jau 
anksčiau p. Gaidukas yra skolinęs 
klubui be nuošimčių $ 300, o praeitų 
metų liepos mėn. paaukojo septynis 
šimtus dolerių. Klubo pirmininkas 
padėkojo už aukas ir palinkėjo p. 
Gaidukui greičiau pasitaisyti.

Antanas Gaidukas yra gimęs prieš 
85 metus Rygoje, vyriausias sūnus iš 7 
vaikų. Trys seserys tebegyvena Lie
tuvoje, dvi Kaune, viena Vilniuje. 
Nenorėdamas tarnauti latvių kariuo
menėje Antanas 1918 m. atvažiavo į 
Kauną ir stojo savanoriu į lietuvių 
kariuomenę. Joje per eilę metų 
išsitarnavo iki karo valdininko laips
nio. 1944m. Raudonajai armijai antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, A. Gaidu
kas pasitraukė į Austriją prie Italijos 

sienos. 1949 m. atvyko i Australiją - į 
Bathursto pereinamąją stovyklą. Buvo 
paskirtas darbui į Sydnejų prie 
Australijos kariuomenės, kur išdirbo 
virš 20 metų. 1953 m. vedė latvaitę 
Matison, kuri, deja, po 10 metų 
pasimirė. 1977 m. A. Gaidukas 
persikėlė gyventi į Lietuvių Sodybą 
Engadinėje, kur jo paties žodžiais 
tariant "gyvena kaip rojuje".

A. Gaidukas ilgą laiką buvo aktyvus 
pensininkų klubo narys, renkamas į 
kontrolės komisiją. Sveikatai sušlu
bavus, pasitraukė iš aktyvių narių, 
bet lietuvių reikalai visuomet jam 
buvo, yra ir bus arti širdies.

Klubo valdyba linki savo mecenatui 
p. A. Gaidukui greičiau pasitaisyti, o 
taip pat ragina ir kitus tautiečius 
pasekti p. A. Gaiduko tauriu pavyz
džiu palaikant lietuviškumo židinį 
Sydnejuje.

Sydnejaus Lietuvių 
Klubo valdyba

Martin ir Violeta Braach - Maksvy
čiai grįžo po trijų mėnesių iš Vakarų 
Vokietijos. Martin NSW universiteto 
siuntimu Bonnos ir Vakarų Berlyno 
archyvuose rinko medžiagą universi
tetui ir savo daktaratui "German in 
Middle East studies".

Violeta aplankė Biophisics labora
torijas Berlyne. Šiuo metu ji yra San 
Franciske, kur su paskaita atstovauja 
CSIR O 30-jame Amerikos Biofizikų 
draugijos suvažiavime, pristatydama 
savo darbą.

Violeta yra žinomų Sydnejaus 
kultūrininkų Onutės ir Juozo Maksvy
čių duktė. Kaip ir jos sesutė Ramutė, 
ji gerai kalba lietuviškai, abi kartu su 
vyrais šoko tautinius šokius, dalyvavo 
PLJ kongrese Londone. Ramutė yra 
vaidinusi "Atžalos" teatre "Pūkio 
piniguose" savo mamos (Pūkienės) 
dukterį. Prie Violetos ir Ramutės 
lietuviško auklėjimo nemažai yra 
prisidėjusi ir jų senelė p. Izabelė 
Daniškevičienė.

N E WG AS T LI S

Violeta Lizdenytė-Walsh

Žinodamas, kad ilgai negyvens, 
Černenka vieną dieną išvyko aplanky
ti rojų ir pragarą.

Nepatiko jam rojus: angelai gieda, 
poterius kalba, sparnais plasnoja. Nuo
bodu.

Ilgai nelaukęs, movė į pragarą. O 
čia linksma, muzika groja, velniukai 
vodka vaišina, ikros nesigaili.

Pasimatė su Liucinierium, nusipir

Li etuvė aukštose 
pareigose

Violeta Lizdenytė - Walsh š.m. 
pradžioje paskirta N.S.W. Hunter 
rajono Etninių reikalų įgaliotine 
(Ethnic Affairs Commisioner). Tai 
aukščiausias iš lietuvių emigrantų 
šeimos paskyrimas atsakingom parei
gom.

V. Lizdenytė - Walsh gyvena 

ko „dažą“ visiškai netoli jo rūmų.
Neužilgo paskutinis Černenkos pa

radas Maskvoje; kareiviai muša koją 
— Černenka į pragarą važiuoja...

Linksmai atidaro vartus, bet tuoj 
sustoja. Neatpažįsta jis tos vietos, ku
rioj dar neseniai praleido linksmą va
landėlę. Nebėra muzikos ir ikros puo
de degutas verda. Aplink verksmai, 
dantų griežimas, velniai su šakėm nau

Newcastlyje, šiuo metu dirba Migrant 
Resouce Centre, Hamiltone N.S.W.. į 
Australiją Violeta atvyko su tėvais 
1949 m. pati būdama 5 metų. Yra 
baigusi Newcastlio universitetą. Ište
kėjusi, augina tris dukras. Išrinkta ir 
Newcastlio apylinkės valdybon ryšių 
atstove su įvairiomis emigrantų 
grupėmis.

L.G.

Juokas pro ošai-;is 

jokams šonus bado.
— Argi čia pragaras? Negali būti! 

Čia apgavystė! — skundžiasi Liucipe- 
riui vargšelis.

— Taip, čia ta pati vieta, kurią prieš 
mėnesį pasirinkai. Tik, žinoma, atro
dė tau kitaip — tada turėjai svečio vi
zą, — paaiškino velnių karalius ir su 
šake parodė „dačos“ vietą.

IŠ PARODOS VASARIO 16 GARBEI

Jurgis Reisgys. Miškų gėlė, medis 
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GAMTOS APSAUGA .JAUNIMO SKI LT V S

Gamtos apsaugos tema vakarų 
pasaulyje yra labai populiari ir 
aktuali. Įvairios valstybinės Įstaigos 
prižiūri vandens, oro ir aplinkos švarų. 
Salia jų veikia daugybė savanoriškų 
organizacijų, kurių nariai rūpinasi, 
kad mūsų gyvenamoji aplinka nubūtų 
sunaikintu.

Daugumas šioms organizacijoms 
priklausančių geros valios žmonių iš 
širdies stengiasi pasauli padaryti 
švaresne, geresne, malonesne vieta 
gyvenimui. Bet su laiku kai kurias tų 
organizacijų palaipsniui perima poli
tiniai aktyvistai, kurie išnaudoja gerą 
žmonių valių politiniams tikslams.

Geriausiu pavyzdžiu yra prieš 
paskutiniuosius rinkimus susikūrusi 
partija "Žmonės už atominį nusigink
lavimų" (People for nuclear disarma
ment). Isteriškos kai kurių grupių 
propagandos paveikti, daug žmonių už 
šių partijų balsavo, nežinodami, kad 
jos vadovybė buvo stipriai infiltruota 
marksistų, vadinančių save "sociali 
niais revoliucionieriais (social revolu
tionaries). Nors sakau, kad daug 
žmonių už juos balsavo, bet balsų 
teužteko vos vienam atstovui išrinkti Į 
senatų. Tuoj po rinkimų išaiškėjo, kad 
"socialiniai revoliucionieriai" Įsakė 
savo nariams stoti Į atominio nusi
ginklavimo partiją ir aktyviai joje 
veikti.

Po to nusiginklavimo partija suby 
rėjo, žmonės pamatė, kad jie buvo 
suvedžioti. Bet galime būti tikri, kad 
radikalūs aktyvistai rankų nenuleis. 
Per organizacijas kaip "Žemės drau
gai", "Gyvulių išlaisvinimo lyga", 
"Žalioji taika" jie stengsis pasiekti 
savo tikslą - Įrodyti vakarų pasauliui, 
kad jis eina klaidingu keliu, kad 
vienintelis kelias Į (jų nuomone) 
geresni pasaulį yra per socializmų. Jie 
teigia, kad bet kokia pažanga yra 
žalinga, nes sunaudoja neatsinau
jinančias žaliavas.

Jie norėtų, pvz., kad pasaulyje 
nebūtų automobilių, kurie sudegusio 
benzino dujomis teršia orų. Jų siūlomu 
išeitis iš padėties yra geras viešasis 
transportas - elektriniai traukiniai. 
Iš kur gauti elektrą? - Tik ne iš 
atominių elektros jėgainių - jos yra 
viso blogio pasaulyje Įsikūnijimas, 
sako žalieji. - Tai gal užtvenksime 
upes ir naudosim hidroelektrines? O 
ne! Užtvenkdami upes mes sunaikin
sime aplinką, kurioje gyvena laukiniai 
paukščiai ir gyvulėliai, o be to, 
tikriausiai tose vietose yra šventų 
aborigenų relikvijų. Ne, upių tvenkti 
negalima! - Tai gal kasime anglį ir ją 
degindami pasigaminsime elektros? 0 
taip, - sako mūsų gamtos apsaugos 
mylėtojai, - tik žiūrėkite, kad tokių 
jėgainių dūmai neterštų oro ten, kur 
mes gyvename!

Taip pasakius, visa grupė žaliųjų 
sėdo Į visais keturiais varomais 

ratais automobili ir išvažiavo Į miškus 
pasigrožėti gamta. Džiaugtis gamta 
visiems jie nenori leisti, mat, keliai 
suardo ekologinį balansų, o keturiais 
varomais ratais automobiliu galima 
važiuoti ir be kelių.

Ir mūsų laikraščiuose pasigirsta 
balsų, esą Lietuvoje statoma atominė 
jėgainė Lietuvai yra visai nereika
linga.

Lietuvoje žemės turtų nėra, tad 
gerbūvis kuriamas žmonių darbu. Bet 
žmogaus rankų darbas, nenaudojant 
mašinų yra neproduktyvus. 0 maši
noms reikia elektros. Dar nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo planuota 
užtvenkti Nemunų ties jo kilpų prie 
Birštono ir pastatyti hidroelektrinę. 
Po karo pastatyta užtvanka prie 
Kauno, ties Petrašiūnais. Bet greitai 
apsižiūrėta, kad ten pagaminamos 
elektros Lietuvos pramonei neužteks. 
Tada pusiaukelėje tarp Vilniaus ir 
Kauno pradėta statyti šiluminė elek
trinė, varoma mazutu (nevalyta 
nafta), pristatoma traukiniais. Ši 
Elektrėnų jėgainė pastatyta per 
rekordiniai greitą laiką, kas rodo 
Lietuvos žmonių darbštumų ir suma 
numą, nežiūrint sovietinės sistemos. 
Energijos klausimas kuriam laikui 
buvo išspręstas. Bet vykstant tolimes
niam krašto pramonėjimui, energijos 
vėl pradėjo trūkti.

Iš Maskvos buvo pasiūlyta padvigu
binti Elektrėnų šiluminės jėgainės 
pajėgumą, šalia pastatant dar vieną 
mazutu varomą jėgainę. Prieš tai 
užprotestavo Lietuvos mokslininkai ir 
daug žmonių, kurie matė, kokią žalų 
Lietuvos gamtai daro sudegusio ma
zuto atliekos, per kaminus pasklei
džiamos keliasdešimties kilometru 
ruožu nuo Eletrėnų. Nuo ten išme
tamų į orų rūgščių nukentėjo net 
Vilniaus Vingio parko medžiai, jau 
nekalbant apie miškus arčiau Elek
trėnų. Atsisakius šiluminės jėgainės, 
beliko atominė.

Iš vakaruose esančių atominių 
jėgainių matome, kad jos yra pakan
kamai saugios - nuo atominių nelai 
mingų atsikimų dar nežuvo nė vienas 
žmogus. Tinkamai prižiūrimos jos yra 
saugesnės ir mažiau teršia aplinkų 
negu anglimi ar nafta varomos 
jėgainės. Tad mums reikėtų stengtis, 
kad Lietuvoje pastatyta Ignalinos 
atominė elektros jėgainė būtų saugi ir 
žmonėms ir aplinkai. To galima 
atsiekti viešai diskutuojant žinomus 
prasižengimus su pasauliniais saugumo 
standartais, perduodant juos pasaulio 
spaudai. Bet nepasiduokime žaliųjų 
įtakai vien tik iš principo protes
tuodami prieš atominę jėgainę Lietu
voje.

J.M.

P A K R AUS Y KI T, J tJs lietu VI AI...

Vasario 23 d. Jaunimo Sąjungos 
Sydnejaus skyriaus surengtas popietis, 
pavadintas "Mano kanklės paauksuo 
tos", sutraukė beveik pilną šimtų 
žmonių į Lietuvių Namus Banks- 
towne.

Programoje, bene 1985 m. Rumšiš 
kėse (Lietuvoje), užrašyta į magneto
foninę juostą Skriaudžių kaimo ir jo 
apylinkių folkloro apybraiža, atlie
kama populiaraus Klojimo arba Matai
čių teatro ir 90-metės dainininkės iš 
pačio Skriaudžių kaimo. Jos turinį 
sudaro 19-jo šimtmečio pabaigos ir šio 
amžiaus pradžios įvairios liaudyje 
prigijusios dainos, daugiausiai asme
ninė kūryba, žmonių priimta už savų - 
Prano Puskunigio, kun. Strazdelio, 
Prano Vaičaičio - ją papildant 
pasakojimais ir nechoreografuotais 
šokiais (žinoma, žiūrovų nematytais).

Popiečio konstrukcija labai papras
ta: pranešėjai, viešniai iš Melbourno 
Alenai Karazijienei, papasakojus apie 
patį "Klojimo teatrą" ir - karts nuo 
karto teikiant paaiškinimus, Kęstu
tis Ankus, per garso aparatus trans
liavo pastatymą. į jį - dalinai ■ 
įsijungiant ir klausytojams salėje 
(dalyvavusiems buvo išdalinti dainų 
žodžiai).

Pasibaigus transliacijai, susidomėję 
galėjo pasižiūrėti ant sienų iškabintų 
šio pastatymo, atlikto Lietuvoje, 
vaizdų, afišų.

Žinoma, būtų buvę dar įdomiau, jei 
koncertas būtų buvęs iliustruotas • 
bent skaidrėmis. Vis tik gerai, kad 
jaunimas nesnaudžia ir ieško naujų 
kelių, sujungdamas praeitį su dabar
tim (o tuo pačiu ir užsidirbdamas 
keletą dolerių būsimojo Jaunimo 
Kongreso reikalams).

B.Ž.

Paklausykit, jūs lietuviai, 
Čia kuopon suėję, 
Aš jums dailiai padainuosiu, 
Ką esu girdėjęs.

Apie praeiti garbingų 
Mūs brangios tėvynės
Ši daina kaip paukštis veržias 
Iš senos krūtinės.

Lietuva - gimta šalelė, 
Ji darbais garsėjo.
Narsūs vyrai jų pašlovint 
ir apgint mokėjo.

Tad skambėkit, mano kanklės, 
Širdį nuraminkit.
Mūsų prosenių gadynę 
Dainoje priminkit.

O daina paukščiu lai skrenda 
Per laukus gimtuosius, 
l.ai pašlovina širdingai 
Tuos laikus žiluosius.

Mano pirštai surambėję 
Dar stygas užgauna.
Lai dainos garsai pasiekia 
Širdį seno, jauno

PRANAS PUSKUNIGIS

Nuotraukoje viršuje p. A. 
Karazijienė, jaunimo poppietės Syd- 
nejuje preiegeurė. Nuotrauka daryta 
pernai Lietuvoje. Energingoji p. Alena 
ten būdama ne tik Mataičių teatro 
pasirodymų užsirašė į magnetofono 
juostelę, susipažino su Lietuvos gyve
nimu (jos įspūdžių "Lietuviškų tripti
kų" skaitėme praeitoje "M.P.") bet, 
kaip matote, spėju Ir pagrybauti... 
Dėkodami už gružių lietuviškų popie
tę, tikimės išjos ir daugiau straipsnių 
sulaukti.

JUOKAS PRO AŠARAS

Žymus Maskvos mokslininkas, at
vykęs į Prahą, daro pranešimą apie er
dvės užkariavimus:

— Neužilgo galėsime keliauli j 
Marsą, Venerą, Jupiterį...

Vienas klausytojų pakelia ranka ir 
sako:

— Drauge profesoriau, aš norė
čiau pirma nuvažiuoti į Vieną.

* «
Vienas tautietis, grįžęs .iš Vilniaus 

pasakojo, kad viešbutyje matė užrašą:
„Svečiai prašomi nelaistyti gėlių, 

kad mikrofonai nesurūdytų“.

Labai lengva atspėti vyrų tautybę, 
kai jie užsienyje susipažįsta su mote
rim; anglas mandagiai paspaudžia 
ranką, prancūzas pabučiuoja, ameri
kietis tuoj skiria pasimatymą, o rusas 
greit skambina į Maskvą gauti nuro
dymų.

Užsienio korespondentas Prahoje 
klausia praeivį:

— Kuo jūs laikote rusus: broliais 
ar draugais?

— Žinoma, broliais! Draugus gali
ma pasirinkti.

R E M K

AUS T R A LI J o S LI E rp -į r v r

F O N U Ą

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimų, menų 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 
pavadinimų ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO. VALDYBA
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Pagerbti " Kovo”

vasario 15-tos popietę gražus 
vasariškas oras sutraukė daug kovie- 
čių ir jų rėmėjų į iešminę Jutos ir 
Viktoro Šliterių rezidencijoje. Spor
tuojantis jaunimas linksminosi plauki
mo baseine, saunoje ir gražiame 
ąžuolų pavėsyje kieme. Nepamai
nomas kovietis tinklininkas Arvydas 
Zduoba. šeimininkavo gėrimų bare. 
Rateliais susibūrę veteranai, daugu
mas vienas kito ilgesnį laiką nematę, 
dalinosi įspūdžiais apie paskutinę ir 
ankstyvesnes sporto šventes, "Kovo" 
ateitį, pačius sportininkus ir... gal tuo 
metu, kitame sporte, bėgančius ark
liukus, ant. kurių uodegų kartais yra 
atnešama, bet, daugiausiai, nusine
šamą tie auksiniai doleriukai. Šeimi
ninkės pusbrolis, neseniai atvykęs 
atostogoms iš Lietuvos ir įsitraukęs į 
sportinius pašnekesius, prisipažino, 
kad jau ir jis baigia pamėgti šaltą 
alutį.

Krepšininko didžiojo Rikio Šliterio 
vadovaujama, pakvimpa iešminės - 
B.B.Q. kiemo dalis. Su savo pagelbi- 
ninkais jis vos spėja kepti, nes 
kepsniai, visokiausių kit ų skanumynų 
apsupti, dingsta tarp svečių. Nuotaika 
puiki, lietuviškos muzikos garsai ir 
skanūs valgiai bei šalti gėrimai 
atgaivina ir suteikia subuvimui šven
tišką atmosferą.

Vakarui įpusėjus, "Kovo" pirmi
ninkas J. Karpavičius, padedamas 
valdybos narių, sukviečia visus daly 
vius į kiemą ir pradeda oficialią dalį. 
Nuoširdžiai padėkojęs šeimininkams 
Jutai ir Viktorui Šiiteriams, jis 
pasveikino sportininkus ir vadovus, 
kurie paskutiniųjų metų laikotarpyje 
ir, ypač buvusios šventės metu 
Sydnejuje, taip daug dirbo ir prisidėjo 
prie "Kovo" klubo gražios veiklos!

Specialios trofėjos buvo įteiktos 
šiems sportininkams: E. Kasperaičiui 
- praeitais metais pelniusiam dau-

Sporto naujienos

*
Uragvajuj, kur futbolas yra labai 

populiarus, profesionalai teisėjai pa
skelbė neribotą streiką, nes jų 
apsauga rungtynių metu stadionuose 
nėra pakankama. Kaip viskas pasi
baigs neaišku, tačiau jau buvo 
atšauktas keletas svarbių aukščiau
sios lygos rungtynių. Pavojingiausia 
yra linijų teisėjams, nes už padarytą 
mažiausią klaidą, labai dažnai jie yra 
apmėtomi akmenimis ir bonkomis.

*
Airijos krepšinio klubas "Neptune 

Cork" buvo labai nusiminęs ir pasiuntė 
prašymą Europos Krepšinio Federa
cijai, kad jiems būtų pakeistas laikas 
jų žaidimui Europos Taurės varžybose 
su Austrijos komanda "Kloster Neu
berg". Priežastis - tą dieną, kai jie 
turėjo žaisti, buvo jų tradicinė 
"Bingo" diena. Krepšinio S-ga rado, 
kad krepšinis yra svarbiau negu bingo 
ir jų prašymą atmetė.

*
Jau kuris laikas Australijoje gastro

liuoja garsioji Amerikos "Hariem 
Globetrotters" krepšinio profesionalų 
komanda, kuri aikštėje ne tik rodo 
aukšto lygio žaidimą, bet ir duoda 
jumoristinių įvairiausių krepšinio va
ri jantų, kas yra labai populiaru visame 
pasaulyje. Iki šiol šioje grupėje žaidė 
vien tik negrai vyrai, tačiau šiemet 

s p orti rii nk ai

giausia taškų krepšinio varžybose, G. 
Atkinsonui - pažangiausiam "Kovo" 
krepšininkui,. S. Gustafsonui ir R. 
Šepokaitei - pažangiausioms iš mo
terų ir merginų, P. Šumskui ir P. 
Vaičiurgiui - pažangiausiems jau
niams iki 18 metų, L. Skirkaitei ir B. 
Migutei geriausioms mergaitėms iki 16 
metų.

Dovanos įteiktos ir praėjusios 
sporto šventės Sydnejuje vadovams: 
krepšinio - P. Gustafson, tinklinio - L. 
Hurbai, lauko teniso - R. Leveriui. 
stalo teniso - N. Wallis - Grincevi- 
čiūtei, skvošo - J. Pocockui, golfo - V. 
Binkiui, šachmatų - V. Šneideriui, 
bilijardo - V. Burokui ir šventės 
koordinatoriams - D. Atkinsonui ir 
J. Belkui.

Po oficialios dalies, koviečiai spor 
tininkai pradėjo platinti loterijos 
bilietus. Kaip nepirksi, neparemsi, kai 
bilietus pardavinėja gražiosios kovier 
tės. Laimingiesiems besidžiaugiant 
savo laimikiais, pranešama, kad puikų 
T. Dambrauskienės dovanotą tortą, 
laimėjo "Kovo" valdybos vicepirmi
ninkas E. Lašaitis, kurio auksinių 
rankų ir šventės trofėjos buvo 
pagamintos. Jis tortą dovanoja "Ko
vui", kad būtų parduotas iš varžyti
nių. Nita Wallis tuoj skelbia pirmuo 
sius 10, 20, 50 ir toliau dolerių, kol 
pasiekiama šimtinė. Čia susiremia du 
"Kovo" Garbės nariai ir pagaliau, 
prašokus šimtinę, tortas tenka šeimi
ninkams.

Nors vakaro tamsa ir apgaubė 
dangų, tačiau puikus vasariškas oras 
prie gražiai apšveisto baseino tiek 
viduje, tiek ir lauke, džiugino visus. 
Šis koviečių pagerbimo vakaras buvo 
tikrai labai pasisekęs, už ką svečiai ir 
rėmėjai yra dėkingi šeimininkams ir 
visai "Kovo" vaidybai.

A.L.

pirmą kartą buvo įtraukta ir moteris, 
tai L. Woodard, 1984 metų Amerikos 
olimpinės krepšinio komandos kapi
tonė. Ši komanda laimėjo olimpiadoje 
aukso medalį. Ji buvo išrinkta iš 10- 
ties geriausių Amerikos žaidėjų.

*
Kaip pranešė Tarptautinė Futbolo 

Federacijos (FIFA) gen. sekretorius 
J. Blatter, nors ir po didelių žemės 
drebėjimų, Meksikoje bus žaidžiami 
pasaulio futbolo finalai, kurie prasidės 
kitų metų gegužės 31 d. Pirmąsias 
rungtynes žais pasaulio meisterė 
Italijos ir kita komanda (kuri - bus 
pranešta vėliau). Rungtynės vyks 
"Azteks” stadione, nepaliestame že
mės drebėjimo. Finalai baigsis birželio 
29 d.

*
Sydnejaus milijonierius B. Sellers už 

300.000 dolerių nupirko Newcastle 
Falcons krepšinio komandą. Prieš kiek 
laiko jis pralaimėjo kitam milijonieriui 
dr. G. Edelstein, kuris jį nuvaržė 
pirkdamas futbolo komandą Mel
bourne, dabar jau Sydney, Swans. 
Nupirkdamas Falcons, jis gavo 66% 
nuosavybės. Šis komandos nupirkimas 
labai padės Newcastle Falcons, kurie 
praeitų metų NBL pirmenybėse gavo 
šeštą vietą ir dabar, gavę naujų 
žaidėjų, jie tikisi laimėti Krepšinio 
Lygos pirmenybes. Klek girdisi dr. G.

Nors "Kovo" pagerbimo iešminėj ir 
matėsi daug sportininkų ir svečių - 
rėmėjų, tačiau visi pasigedo antrosios 
vyrų krepšinio komandos su jų 
didžiuoju vadovu, barzdočium Petru. 
Atrodo, lyg tai jie būtų savąjį klubą 
boikotavę, nors šventės krepšinio 
varžybų metu veteranai krepšininkai 
"pompos" negavę, sužaidė labai gerai.

"Kovas" turi nemažai Garbės 
narių, tačiau irgi nežinia kas su 
dauguma iš jų atsitiko, kad labai 
mažai kur "Kovo” parengimuose 
dalyvauja.

Gražaus vakaro metu, prasidėjus 
torto varžytinėms ir mūsų žymiajam 
sportininkui Žemaičiui pakėlus kainą 
iki 65 dol. ir vėliau net iki šimtinės, jo 
žmona vos nenualpo. Gerai, kad 
svečių tarpe buvo mūsų sportininkas 
dr. Liuką. Tačiau jo mediciniškos 
paramos nereikėjo, nes Žemaitis, 
turbūt žmonos pabijojęs, toliau nesi
varžė ir skanusis tortas teko šeimi
ninkui Viktorui.

Kalbant apie iešminės loteriją, 
kurios bilietų platinime didžiausią 
pasisekimų turėjo jaunosios kovietės, 
sekantį kartą rengėjai turėtų būti 
atsargesni su bilietais, nes šį kartų 
buvo tos pačios spalvos ir tie patys 
keli numeriai. Gerai, kad juos gavo 
patys sportininkai, tai ir nemalonumų 
nebuvo.

Kiek žinau. "Kovo" pirmininkas 
gana gražiai kalba lietuviškai, tačiau 
oficialiosios dalies metu, jis lietuviš
kai lyg tai ir primiršęs buvo. 
Prisiminimui, gal galima būtų jį 
kelioms savaitėms į savaitgalio mo
kyklą įrašyti.

iešminės metu teko nugirsti ir 
kalbų apie greitai būsimą "Kovo” 
metinį susirinkimą ir naujos valdžios

Sportininkai dėkoja

Sporto klubas "Kovas" dėkoja p.p. Viktorui ir Jutai Šiiteriams, kurių 
gražioje rezidencijoje vasario 15 d. buvo suruošta "Kovo" metinė iešminė. 
Didelis ačiū mūsų rėmėjams, kurie darbu, aukomis bei dalyvavimu prisidėjo 
prie šio pasisekusio sportininkų subuvimo. Sportiškas ačiū visiems.

Sporto " Kovo" valdyba sveikina Brisbanėje naujai įsikūrusį sporto klubą 
"BALTIJĄ". Linkime sportinės sėkmės ir lauksime šiais metais sporto 
šventėje.

"Kovo" valdyba

Edelsten, jeigu dar nenupirko, tai 
rengiasi įsigyti Bankstown Bruins 
krepšinio komandą, kurioje žaidžia ir 
mūsų iškilusis krepšininkas Audrius 
Svaldenis.

*
Mėgiamiausia sporto šaka Anglijoje 

yra futbolas (soccer). Jeigu anksčiau 
rungtynių metu stadionai būdavo 
perpildyti, tai dabar daugumas stebi 
rungtynes per televiziją. Kodėl? Iš 
100 apklaustų, 93 reguliariai stebi 
televiziją. 28 iš jų tik kartą per 
sezoną būna stadione ir tik 10 matė 
daugiau negu 10 rungtynių. 42 
mėgėjai iš 100 pareiškė, kad chuli
ganizmas angių futbole juos atbaidė. 
Daugumas nori geresnės tvarkos ir 
chuliganų sutvarkymo, nors 10 - 15 m. 
berniukai dvigubai daugiau išleidžia 
futbolui negu kinui.

Viena iš labiausiai saugojamų 
sportinių taurių, yra FIFA futbolo 
auksinė taurė, kuri nesenai buvo 
nuvežta į būsimas pasaulio futbolo 

rinkimą. Gandai ar ne gandai, tačiau 
sporto šventės metu atsirado būrelis 
jaunuolių, kurie, pusiau viešai, pareiš
kė, kad reikia atsikratyti tais "se 
niais" ir valdžią perimti į savo rankas. 
Perimti tai perimti, bet kad tų 
revoliucionierių daugiau niekur ir 
nesimato. Tuo tarpu, tie "Kovo” 
pusiau senieji, kurių vaikai labai 
aktyviai įsijungė į sportinį gyvenimą, 
atrodo, ar ne bus naujoji "Kovo" 
valdžia, kuriai tik sėkmės tereikia 
palinkėti ir visomis jėgomis padėti. O. 
kad nebūtų vien tik tuščios kalbos, tai 
visi "Kovo” sportininkai, veteranai ir 
rėmėjai, būtinai turi dalyvauti atei
nančiame metiniame klubo susirin 
kime. Gal kartais ir tie "revoliucio
nieriai" ne vien tik kalbės, bet ir į 
aktyvų darbą įsijungs.

Pasitaiko ir taip. Didžioji "Kovo" 
rėmėja ir darbšti visų sportinių 
parengimų pagelbininkė Bronė... už
miršo, kada ir kur vyks "Kovo" 
sportininkų pagerbimas - iešminė. Gal 
kartais klubo valdyba galėtų jai 
nupirkti didelį kalendorių, su pažymė
tomis parengimų datomis.

Šio skyriaus redaktorius nusiskun
dė. kad gaudamas korespondenciją, jis 
dažnai nežino, skaitydamas pavardes, 
ar tai yra mergina, ar vyras, ponia ar 
panelė. Gerai, kad "Kovo" iešminėj jis 
pats buvo, tai, sako, sunkumų 
neturėjo, iš pavardžių atskirti mer
gaites nuo ponių.

Šiais metais per iešminę vyresnieji 
"Kovo" veteranai laikėsi atokiau nuo 
plaukimo baseino, tur būt prisimin 
dami praeitus metus, kai vakare 
plaukimas vyko pilnoje aprangoje.

RIMAS GAILIUS

pirmenybes Meksikoje. Šią taurę 
atvežė Italijos futbolo federacijos 
prezidentas F. Sordiljo. Taurė yra 
1982 m. Dėl šios taurės kovojama nuo 
1972 m. Ji pakeitė anksčiau buvusią J. 
Rime taurę "Aukso Deivę", kuri 
visiems laikams buvo įteikta Brazi
lijai, trečią kartų iškovojusiai čempio 
no vardą Meksikoje. "Aukso Deivė" 
1966 m. buvo Anglijoje pavogta, 
tačiau vėliau jų, suvyniotą į laikraštį, 
rado išmestų krūmuose. Ji buvo vėl 
pavogta Brazilijoje ir iki šiol nesuras
ta. Kaip manoma - išlydyta. Vėliau 
taurė buvo pakeista, todėl dabar 
FIFA ją labai saugo. Pervežimui 
naudojami šarvuoti automobiliai. Ku
riam laikui ji buvo išstatyta Tarptau
tiniame spaudos centre ir ją iškil
mingai atidarė Meksikos prezidentas. 
Šiame centre, varžybų metu, gyvens 
netoli 400 viso pasaulio žurnalistų.
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PRANEŠI M AI

Syciriejvis

f>\z. K azi mi er as

Lietuvos ir jaunimo Globėjo Šv. 
Kazimiero šventė kovo 4 d. - šiais 
metais išpuola antradienį. Visi lietu
viai tėvynėj ir išeivijoj šioj šventėj 
jungiasi maldose ir mintyse!

Sydnejaus lietuvių parapija tai 
šventei ypač skiria sekmadienį, kovo 9 
d., kuriame bus ir Šv. Kazimiero 
pakilios pamaldos.

Parapijos mokyklos jaunimas akty
viai jungiasi pamaldų procesijom 
atlikdami skaitymus ir tikinčiųjų 
maldas bei aukos liturgiją.

Ar dar reikia tai priminti skautams 
ir ateitinikams, kurie yra pasirinkę 
globėju mūsų Šv. Kazimierą? Bet 
kviečiu ir visą lietuvišką jaunimą bei 
gausius parapijiečius ir tautiečius - 
prašant ypatingų viršgamtinių malo
nių priespaudoj musų tėvynės!

Palaimos ir tiems, kurie Šv. Kazi
miero vardu paženklinti gyvenimui!...

Prel. P. Butkus

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
BIBLIOTEKOJE

Sydnejaus Lietuvių Klubo Bibliote
ka be savo tiesioginių įsipareigojimų, 
skatina tautiečius remti aukomis 
Vasario 16-tos gimnaziją.

Praeitais metais dosnūs Sydnejaus 
lietuviai suaukojo $2635. Tai graži ir 
prasminga suma, kuri buvo persiųsta į 
Vokietiją. Vasario 16 gimnazijos 
direktorius A. Smitas prisiuntė šį 
padėkos laišką dosniems Sydnejaus 
lietuviams ir Bibliotekai.

... Vardan to Lietuvos ...

Bibliotekos vedėjas

Didžiai Gerbiamas Pone Stašioni,

Nuoširdžiai dėkoju Jums už didelę 
paramą gimnazijai. Jūsų biblioteka 
tapo viena iš didžiųjų gimnazijos 
rėmėjų. Tik dėka tokių dosnių ir 
pasišventusių lietuvių mūsų gimnazija 
išsilaiko, nes valdiškos paramos ne
gautume tiek daug, jeigu nesurinktu- 
mėm atitinkamą sumą aukų.

Perduokite, prašau, visiems au
kotojams mir ų gimnazijos mokytojų ir 
mokinių geriausius linkėjimus. Steng
simės būti verti Jūsų aukos.

A. Smitas 
direktorius

Aukos
JVliisų pastogei"

S. Sagatys, Qld. $ 20
J. Fedor, Qld. $ 5
L. Cox, N.S.W. $ 20
A. Kudzius, Qld. $ 10

A.a. Jokūbo Lipšio atminimui Lipšių 
šeima aukoja $ 50.

Mieliems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

ATITAISYMAS

"M.P.” Nr.6 įsivėlė nemaloni korek
tūros klaida neteisingai nžrašyta 
$25 "M.P." paaukojusio p. A. GRIK- 
ŠE1.10 iš Melbourne pavardė. Atsi
prašome, ir dar kartą iš visos širdies 
ačiū, p. Grikšeli.

Administracija.
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Felikso Vaitkaus 
ai bu mas

Antrojo transatlantinio skridimo 50 
metų sukakties proga bus išleistas 
specialus leidinys - albumas. Kaip 
žinome, šį skridimą atliko Amerikos 
lietuvis Įeit. Feliksas Vaitkus 1935 m. 
rugsėjo 21-22 d.d.

Albumas bus 8 1/2 x 11 colių 
formato, spausdintas ant geresnės 
rūšies popieriaus, įrištas į kietus, 
meniškus viršelius su aplanku, ir turės 
apie 200 psl. Jį paruošė inž. E. 
Jasiūnas, autorius prieš dvejus metus 
išleisto Dariaus - Girėno albumo. 
Tekstai ir nuotraukų paaiškinimai bus 
anglų ir lietuvių kalbomis. Albumą 
leidžia tas pats komitetas, kuris 
išleido ir Dariaus - Girėno albumą. 
Rankraštis ir vaizduiė medžiaga jau 
yra atiduota M. Morkūno spaustuvei 
Chicagoje.

Visuomenė yra kviečiama albumų 
nedelsiant užsisakyti, komitetui pri- 
siunčiant U.S. 20 dot adresu: F: 
VAITKAUS ALBUMO KOMITETAS, 
C/O J. KAVALIAUSKAS, 6437 S. 
WASHTENAW AVE. CHICAGO, IL 
60629.

Atsiuntusieji 25 doi. ar daugiau, bus 
laikomi garbės prenumeratoriais. Visų 
prenumeratorių sąrašas bus atspaus 
dintas albumo pabaigoje.

F. Vaitkaus Albumo 
Komitetas

Ivlel bo ur n <as

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Gauta: "Tautos gyvybė", politinis, 
literatūrinis, tautinio sąmoningumo 
žurnalas, Chicago 4/9/-85. "Lithua
nian Information Center". Brooklyn 
NY. January 22,-86.

Aukojo: A. E. Eskirtai - $10, L. 
Liutkus - $9. A. Rahdon - $5. Mrs. 
Margarita Chmieliauskas - dabartinio 
Vilniaus ir Kauno 14 komplektų 
skaidrių. P. Birikus - "Karys" 9-85. P. 
Vaičaitis - "Tėvynės sargas", 2-61- 
85. J. Banks. S. Lipčius - įvairaus 
turinio spausdihių. Nuoširdi padėka.

LTSR Paminklų Apsaugos ir 
Kraštotyros Draugijos leidiniai 
"Kraštotyra" - 1966, 67, 69, 70, 78, 
79, Vilnius. Česlovo Grincevičiaus 
"Vidudienio varpai", pasakojimai ir 
pasakos, Chicago 85. Bronės Mockū- 
nienės "Saulėlydis" Akademinio 
Skautų Sąjūdžio, Adelaidės skyriaus 
literatūrinio konkurso Jury Komisijos 
$ 500 premijuota beletristikos knyga, 
Chicago 85. Editos Nazaraitės "Me
daus ir kraujo lašai", eilėraščiai, 
Chicago 85. Balio Pavabalio "Milžinai 
ir slibinai", sat/l/yriniai eilėra/k/čiai, 
New Yorkas 84. Valerijono Šimkaus 
"Atsiminimai", Tėviškėje ir Nepri
klausomoje Lietuvoje, I d„ Chicago 
85. Aukojo: Melbourne Lietuvių 
Kooperatinė Kredito Draugija "Tal
ka" - $ 400, I. O'Dwyer - $ 10, A. 
Rahdon - $ 7, B. Juodeškienė, A.K. 
Podėnas - po $ 5. Knygų ir žurnalų 
komplektų - H. Antanaitis, A.E. 
Bakaičiai, A. Krausienė, Č. V ištakas. 
Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas

ATITAISYMAS

Korektūros klaida įsivėlė ir Sydne
jaus parapijos savaitgalio mokyklos 
mokslo metų atidarymo aprašyme: 
Mokyklai $ 100 dovanojo p. A. 
LENClUS. Atsiprašome.

S Y D NEJAUS LIETUVIU 
N AMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-141)
Kovo 9 d. sekmadienį, tuoj po pamaldų, jaunimas rengia Lietuvių Klube

KAZIUKO MUGĘ

DEŠRELĖS, ALUS IR KITAS ĮVAIRUS MAISTAS.
VISI DALYVAUKIME IR PAREMKIME SAVO JAUNIMĄ.

Kovo 23 d. sekmadienį 2.30 p.p.

TU R G U S

Dideli, įdomūs laimikiai!
Laukiame visų.

Balandžio 5 d. šeštadienį 7.30 v.

B A V A RIEČIŲ VAKARAS

Jauki nuotaika, puiki muzika.
Kviečiame visus.

įėjimas $ 5, įskaitant ir lengvą užkandį.

Canberra Ramovėnti susirinki mas

Š.m. vasario 23 d. įvykusiame 
Canberros Ramovės Skyriaus susirin
kime, iš pareigų atsistatydino ilgus 
metus ėjęs pirmininko pareigas p. St. 
Ratas ir sekretorius F. Borumas.

Neišrinkus naujosios v-bos ir priė
jus prie klausimo organizacijos likvi
dacijos, pagaliau L. Budzinauskas 
sutiko du mėnesius eiti administra

SYDNEJAUS KLUBUI SKUBIAI REIKALINGAS 
KLUBO VEDĖJAS - SECRETARY/MANAGER

Dėl susidėjusių asmeniškų aplinkybių dabartinis klubo vedėjas 
(secretary-manager) Arminas Šepokas kovo mėn. pasitraukia iš savo 
pareigų.

Klubui skubiai reikalingas lietuvių kilmės klubo vedėjas (Secretary - 
Manager Grade 1). Pareigos: klubo vedėjas, atsakingas už įvairias klubo 
funkcijas kaip baro, pokerio mašinų, parengimų priežiūra, užsakymus bei 
kitas administracines pareigas. Atlyginimas pagal susitarimą.

Prašymus prašome siųsti klubui ne vėliau kaip iki kovo 16 dienos. 
Prašymus prašome adresuoti:

CONFIDENTIAL BOARD OF DIRECTORS, P.O. BOX 205, 
BANKSTOWN, N.S.W. 2200.

Dėl smulkesnės informacijos galima skambinti vakarais klubo pirmininkui 
V. Bukevičiui tel. 869-2466.

A. Dudaitis
Sekretorius

.      -r: >i,4,'ii,hw^<|',i,i,i, «i.n—r-r-i................

"MŪSŲ PASTOGĖS" PRENUMERATA SYDNĖJUJE

Pranešame maloniems skaitytojams, kad "Mūsų Pastogės" 
prenumeratą Sydnėjuje galima susimokėti paštu prisiunčiant $25 čekiu 
ar pašto perlaida (money order) "Mūsų Pastogės" administracijai 
adresu: "Mūsų Pastogė", P.O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Jei kam būtų patogiau, "Mūsų Pastogę" galima, užsisakyti Lietuvių 
Klubo raštinėje kasdien, išskyrus antradienius, nuo 5 vai. p.p., arba 
sekmadieniais 1-4 vai. popiet - "Mūsų Pastogės" redakcijoje 
(Lietuvių Klubas, 2-ras aukštas) pas.budintį Liet. Spaudos Sąjungos 
narį. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais prenumerata taip 
pat priimsime "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

Sydnejaus Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas "Mūsų Pastogės' 
prenumeratos nepriima.

SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA

kHVCU AUSTRALIAN Lithuanian
WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų pastogės" vardu.
Redaktorė R. Juzėnaitė
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:?.O. Box 550 Bankstown 
2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negražinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

toriaus pareigas. Po dviejų mėnesių 
bus šaukiamas narių susirinkimas 
išrinkti v-bą ir apie tai vėliau bus 
pranešta.

Administratoriaus adresas: L. Bu
dzinauskas 12 Lord St., O’Connor 
2601 A.C.T. Tel 498728.

L.B.

Printed by F.LJP.
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