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JUOZAS ŽUKAUSKAS

Iš Melbourne, mus pasiekė žinia, kad 
vasario 25 d., išsiliejus kraujui 
smegenyse, staiga mirė diplomuotas 
teisininkas, rašytojas ir žurnalistas 
Juozas Žukauskas, buvęs pirmasis 
"Mūsų pastogės" redaktorius - stei
gėjas.

Juozas Žukauskas gimė 1909 m. 
gruodžio 25 d. Mažeikiuose. 1930 m. 
baigė Šiaulių gimnazijų ir 1936 m. 
Kaune baigė Teisių fakultetų Vytauto 
Didžiojo universitete. Išėjęs mokslus, 
dirbo spaudos darbą. 1936-38 m. 
"Trimito" redakcijoje ėjo redakto
riaus pavaduotojo pareigas. 1938-40 
m. valdininkavo - Visuomeninio Darbo 
Valdyboje dirbo kaip spaudos refe
rentas. Visuomeninio Darbo Valdyba, 
kaip žinome, tautininkų valdymo 
laikais gamino valdžios linijų palai
kančią publicistiką, o jos išspausdi
nimas laikraščiuose buvo privalomas. 
Vokiečių okupacijos metu 1941-42 m. 
Vilniuje redagavo savaitraštį "Naujoji 
Lietuva".

Kūrybinį darbų pradėjo studentai! 
damas. Pirmųjų novelę "Malūno ktbš 
tas" išspausdino "Lietuvos aide". Taip 
sėkmingai pradėjęs, noveles, apysakas 
ir smulkesnius žurnalistinius darbelius 
skelbė dienraštyje "Lietuvos aidas", 
žurnaluose "Vairas", "Trimitas", 
"Karys", "Jaunoji karta", "Akademi
kas" . Jo novelė apie liaudies meninin 
ką laimėjo savaitraščio "Savaitė" 
novelių konkurso premiją. Vokietijoje 
dalyvavo 1947 m. Lietuvių Rašytojų 
Metraštyje "Tremties metai". Turėjo 
šmaikščią plunksnų, bevelk fotogra
finį pastabumą, mokėjo sukurti gyvus 
personažus.

į Australiją atvyko 1948 m. 
Tuometinis Australijos Lietuvių 
Draugijos pirmininkas Antanas Įlaužė, 
ruošdamasis pradėti leisti "Mūsų 
pastogę", pakvietė J. Žukauskų laik
raščio redaktorium. Tas laikraštis 
buvo jų abiejų bendrų pastangų 

vaisius. Žukauskas "Mūsų pastogę" 
redagavo 1949.1.26 - 1950.7.19 laiko
tarpyje ir joje labai populiarino ir 
diegė Australijos Lietuvių Bendruo
menės idėją ir reikalą Australijos 
Lietuvių Draugijai persitvarkyti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pa
grindais. Sydnejaiis apylinkėje 1950 m. 
buvo išrinktas Krašto Tarybos nariu ir 
dalyvavo pirmame AL Bendruomenės 
suvažiavime. Gyvendamas Sydnejuje, 
dalyvavo Šviesos sambūrio ir Plunks
nos klubo veikloje, savo kūrybą - 
noveles ar fragmentus rašomo romano 
"Jokūbas Monkus" - skaitė Šviesos 
sambūrio ir apylinkės valdybos ruošia
mose literatūriniuose parengimuose.

AL Bendruomenės Krašto Valdybai 
perėmus "Mūsų pastogės" leidimą, J. 
Žukauskas vėl grįžo į redaktoriaus 
pareigas. Šį kartą jis laikraštį reda
gavo nuo 1952.8.12 d. iki 1953 m. 
lapkričio mėn. Jo rankose laikraštis 
buvo aktualus, įdomus, patriotinis. J. 
Žukauską, kaip ir kitus po jo sekusius 
redaktorius, ištiko sunkumai su leidė- 

—jais.'Jis buvo ^ambicingas ii' ieiigrtu 
pažeidžiamos širdies žmogus. Žinojo 
savo vertę ir per save dulkėtom kojom 
vaikščioti niekam neleido. įskaudintas 
net išsikėlė iš Sydnejaus į Melbourną. 
apsigyveno Mt. Macedone ir pasinėrė į 
profesinį teisininko darbą. Atsitiko 
taip, kaip viename minėjime Žukaus
kas skaitė ištrauką iš savo romano 
"Jokūbas Monkus" apie lietuvį rusų 
revoliucijoje. Po to vienas žmogus 
spaudoje jį skaudžiai įžeidė, pakaltin
damas nepatriotiškumu. Šitaip Mel
bourne sutiktas, J. Žukauskas 
nuo lietuviškos veiklos visiškai nusi
gręžė ir niekur savo kūrybos nebe- 
spausdino. O žmogus, taip įžeidęs J. 
Žukauską ir buvęs priežastimi, kad jis 
taip užsidarė savyje, nei prieš tai, nei 
po to spaudoje nesireiškė. [kando ir 
nutilo. Ir kas gi tuo ką laimėjo? 
Žukausko pasitraukimas lietuvybei

Juozas Žukauskas, 
pirmasis "Musų pastogės" reduktorius steigėjas.

bilvo grynas nuostolis.
Tiems, kurie mokėjo prie jo prieiti, 

Žukauskas buvo malonus, draugiškas 
ū-paslaugus žmogus. Gyvendamas Mt. 
Macedone, J. Žukauskas su ponia 
globodavo lietuvius studentus, kai jie 
savo sueigoms norėdavo pasinaudoti 
jų didele sodyba. 1964 m. Lietuvių 
Dienų literatūros vakaro rengėjas p. 
Vladas Jakūtis išprašė J. Žukausko 
vienų naują patriotinę novelę tam 
vakarui. Reiškia, J. Žukauskas, net 
būdamas konflikte su bendruomene, 
vis tik nenustojo rašyti. Prieš porų 
metų nuostolinguose Pelenų dienos 
miško gaisruose sudegė Mt. Macedon 
miestelis. Sudegė ir J. Žukausko 
sodyba. Neturiu žinią, ar jis savo 
raštus išgelbėjo.

Bet vis tik patirtų nuoskaudų 
rašytojas užmiršti negalėjo. 1961 m. 
rinkdamas medžiagą Australijos Lie
tuvių Metraščio pirmajam tomui, 
kreipiausi tuo reikalu ir į Juozą 
Žukauską. Savo atsakyme paminėjęs 

atsisakymo priežastis, jis man taip 
patarė: prašau pasirūpink, kolega, kad 
mano pavardė metraštyje būtų visai 
nepaminėta. Kiek galėjau, pildžiau tų 
jo pageidavimą. Dėl tų pačių priežas
čių ir Lietuvių Enciklopedijai duotose 
apie save žiniose jis savo visuome
ninės ir žurnalistinės veiklos Australi
joje visai nemini.

Nežiūrint to, Juozui Žukauskui 
priklauso garbinga vieta Australijos 
lietuvių istorijoje kaip vienam iš 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
idėjos platintojų, kaip pirmojo spaus
tuvėje spausdinto lietuviškojo laikraš
čio pirmajam redaktoriui.

Juozo Žukausko palaikai buvo 
sudeginti krematoriume vasario 27 
dieną.

J.A. JŪRAGIS

F* E R SA V AI rFFį

Stokholme nužudytas (nušautas 
gatvėje išeinant, iš kino) Švedijos 
ministras pirmininkas p. Olaf Palme. 
Iki šiol Švedijos vyriausybės nariai 
neturėjo asmeninės sargybos. Žudikui 
surasti sukeltos iki šiol Europoje 
nematyto masto policijos paieškos. 
Kol kas nenustatyta žmogžudžio 
asmenybė ar motyvai. Atsakomybę, 
tačiau, prisiima Vakarų Vokietijos 
raudonosios armijos teroristinė orga
nizacija.

Filipinuose prezidentė Aquino pa
leido 484 areštantus, suimtus nuver
stojo Marcos. Rinkimų kompanijos 
metu žadėjusi paleisti visus politinius 
kalinius, ji kol kas atsisako suteikti 
laisvę komunistinės N.P.A. (tautinės 
partizanų armijos) nariams. Pirmasis 
naujosios prezidentės valdžios išban
dymas buvo incidentas centrinėje 

Filipinų dalyje, kur ginkluoti komu
nistai partizanai užmušė šešiolika 
žmonių.

JAV kol kas nežino ką daryti su 
milijonais Amerikos dolerių banknotų, 
ginklais ir dokumentais, kuriuos įvežė 
1 kraštą buvęs Filipinų prezidentas 
Marcos, su šeima gavęs JAV politinį 
prieglobstį. Naujoji Filipinų valdžia 
reikalauja vertybes gražinti.

Neramumai Egipte tebesitęsia. Kai 
kurie nufilmuoti dalykai rodo, kad 
viskas vyksta ne be "pašalinės 
įtakos“. Kol kas nenustatyta, kas ta 
“įtaka" yra. Policijos daliniai, kurie 
pradžioje buvo įtraukti į neramumus, 
grįžo į savo barakus.

Izraelio vakariniame krante nužu
dytas Nablus miesto meras Za'afar ai 
Masri. Jis buvo laikomas nuosaikiuoju 
arabų - Izraelio santykiuose. Pasta

ruoju metu jo nuosaikumas buvo 
sutrikdytas ryšium su dramatišku 
skilimu tarp P.L.O. ir Jordano. 
Jordanas kaltina P.L.O. dėl nutrauktų 
taikos derybų.

Australijoje lankosi karalienė Elz
bieta II ir princas Pilypas. Nežiūrint 
nedraugiško sutikimo Naujoje Zelan
dijoje, karalienė išėjo tradiciniam 
pasivaikščiojimui nuo Botanikos sodo 
centrinių vartų Macquarie gatvėje 
Sydnejuje, kur ją pasitiko 10 tūkstan
čių gerbėjų. Vėliau ji dalyvavo 
vyresniųjų piliečių savaitės renginyje 
Entertainment centre. Sulyg šiuo 
karalienės vizitu Australija galutinai 
atsiskiria nuo Anglijos ir teisiškai 
tampa nepriklausoma valstybė. Pa
skelbtasis "Australijos aktas" panai
kina tarp kitų dalykų ir teisines 
apeliacijas į Slaptąją valstybės tarybą 
(Privy Council) ir kitas atgyvenusias 
institucijas. Karalienė dabar vadinasi

Australijos karaliene.

Federalinė vyriausybė nutarė ne
priimti įstatymo, pripažįstančio abo
rigenams teisę į Australijos žemę. Tai 
spręsti palikta valstijų vyriausybėms.

Australijos Užsienio Reikalų minis
terijos pranešimu p. EG ILS BURT- 
MANIS, iki šiol dirbęs Office of 
National Assessments, nuo š.m. vasa
rio 10 d. pradėjo darbuotis kaipo Bill 
Haydeno vyresnysis privatus sekreto
rius.

E. Burtmanis 1958 m. baigė 
gimnaziją Adelaidėje, o 1963 m. 
Adelaidės universitetą. Užsienio Rei
kalų ministerijoje pradėjo dirbti 
1964-siais. Dirbo Olandijoje, Indone
zijoje, Hong Konge, Siame ir Jugosla
vijoje. •
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Dr. B. VINGILIS.

TAUTA
Paskaita Vasario 16 proga Canberroje

Lietuva buvo nepriklausoma val
stybė tik 22 metus. Palyginus, per šį 
trumpą laikotarpį kraštas padarė labai 
didele kultūrine ir ekonomine pažan 
gą. Sovietams okupavus, taikus ir 
laisvas gyvenimas pasibaigė, tačiau 
kova dėl nepriklausomybės vėl atgijo 
ir net stipresnėje formoje. Šimtme
čiais lietuviai kovojo ir siekė turėti 
laisvą ir nepriklausomą valstybe.

Lietuvos valstybė, kaip mes šian
dien suprantame, neatsirado per vieną 
dieną. Ji buvo kuriama ilgai, o gal 
geriau pasakius lipinama ir griaunama 
palaipsniui.

Iš istorijos žinome, kad 11-12 
šimtmetį, pavienės ir nesusijungusios 
lietuvių gyventojų grupės ir gentys, 
reguliariai buvo puolamos, naikinamos 
ir žmonės žudomi ar pagrobiami į 
vergiją rusų kunigaikščių rytuose. 
Vakaruose, susikūrus vokiečių ateivių 
valstybei kalavijuočiams ir vėliau 
kryžiuočių ordinui, lietuvių gentims 
teko su jais kariauti. Šie nuolatiniai 
užpuolimai, žudymai, turto ir žmonių 
grobimai vertė lietuvių gentis jungtis 
į didesnius vienetus. Tai buvo gyvy
binis reikalas. Susijungusios didesnės 
gentys buvo pajėgesnės gintis nuo 
užpuolikų ar patiems pulti kitus. Kur 
vyksta kovos ir , karai, visuomet 
atsiranda vadai ar kunigaikščiai, kurie 
vienas kitą nori paversti savo vasa
lais. Tokiu būdu kunigaikščių skaičius 
mažėjo ir iš jų tarpo iškilo, ar savo 
gabumais ar žiaurumu - Mindaugas. 
Žinoma, tai neįvyko be intrigų, kovų 
ir kraujo praliejimo. Tiksliai nėra 
žinoma, kada pavienės lietuvių gentys 
ar kunigaikštijos buvo sujungtos ir 
sukurta savarankiška Lietuvos valsty
bė. Istoriniai šaltiniai teigia, kad 1236 
metais. Tai nebuvo vieninga, paklusni 
ir stabili Mindaugo valdžia, bet tik 
pradinė užuomazga savarankiškos 
valstybės.

Mindaugas bandė sukurti Lietuvos 
valstybę, iškelti Ir pastatyti' ją kaip 
lygią greta kitų to meto Europos 
tautų. įgauti didesnį Europos vals
tybių pripažinimą, pasitikėjimą, ir 

užblokuoti Lietuvos kaip pagonių 
krašto puolimus, Mindaugas su savo 
artimaisiais priėmė katalikų krikštą 
1251 metais. Po dvejų metų Mindau
gas popiežiaus buvo karūnuotas Lie
tuvos karaliumi.

Čia yra pradžia Lietuvos nepri
klausomos valstybės. Mindaugo Lie
tuva nepajėgė sutvirtėti ir tapti 
vieninga valstybė. Asmeniškos intri 
gos, ambicijos, kerštas ir garbės 
troškimas mažesnių kunigaikščių, 
trukdė Mindaugui sucementuoti tvirtą 
valstybę. Nužudžius Mindaugą ir jo 
įpėdinius, pradėta vieningos valstybės 
užuomazga pairo. Po Mindaugo, kiti 
Lietuvos kunigaikščiai bandė atsta
tyti savarankišką valstybę Ir kovos dėl 
nepriklausomybės nesustojo, bet tę
siasi iki šiai dienai. Neminėsiu visų 
700 metų karų, sukilimų ir bandymų 
vėl tapti laisva valstybe. Visi žinome, 
lietuvių tauta per tuos šimtmečius 
nenustojo vilties, kovojo ir troško būti 
nepriklausoma.

Grįžkime į netolimos praeities 
laikus - 19 šimtmečio pabaigą. 
Panaikinus baudžiavą ir spaudos 
draudimą, lietuvių tauta pradėjo 
atbusti. Daug lietuvių, dažniausiai 
kilusių iš kaimo, pradėjo lankyti 
gimnazijas, universitetus, kunigų se
minarijas. Dauguma jų auklėtinių 
grįždavo į savo tėviškes dirbti. 
Atgimė tautiškumas, noras išsi
laisvinti iš Rusijos vergovės ir tapti 
nepriklausoma valstybe. Mažas, bet 
apsišvietęs ir susipratęs lietuvių 
būrelis, visomis progomis ir būdais 
pradėjo kelti didingą Lietuvos praeitį, 
žadinti meilę savo kraštui ir skleisti 
neapykantą okupantui. Kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atgijo.

Prasidėjus pirmam pasauliniam ka
rui tarp Rusijos ir Vokietijos Lietuvos 
teritorija tapo kovų lauku. Tas pats 
įvyko ir antro pasaulinio karo metu. 
Daug žmonių pasitraukė nuo fronto ir 
susitelkė Vilniuje. Pabėgėliams ir nuo 
karo nukentėjusiems buvo įsteigtas 
Centrinis Komitetas Nukentėjusiems 
nuo Karo Šelpti. Komitetas buvo 
remiamas pačios Rusijos valdžios. 
Jame susibūrė daug lietuvių patriotų, 

ir kaip vienetas, jis atliko didelį 
valstybės kūrimosi darbą. Vokiečiams 
okupavus Vilnių, dalis komiteto narių 
pasitraukė į Rusiją ir toliau veikė 
lietuviškame darbe. Likę komiteto 
nariai, vokiečių okupacinės valdžios 
pripažinti, toliau atstovavo ir šelpė 
lietuvius pažiame krašte. Tuo būdu, 
šis centrinis komitetas atstovavo to 
meto lietuvių reikalus tiek vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje, tiek Rusijoje. 
Krašte pasklidusi nepriklausomybės 
idėja neliko vien kalbos ir svajonės, 
bet tapo realybe. Susikūrė organiza
cijos, draugijos ir politinės partijos. 
Veikla dėl Lietuvos nepriklausomybės 
sustiprėjo ir išsiplėtė po visą kraštą.

Kariaujančiom tautom nusilpus, 
pirmas pasaulinis karas, atrodė, baig
sis be laimėtojų. Rusijoje įvykus revo
liucijai ir bolševikams perėmus val
džią, carinė santvarka suiro. Taikos 
sutartis tarp sovietų Rusijos ir 
Vokietijos buvo pasirašyta 1918 m. 
kovo mėnesį.

Lietuviai veikėjai pasinaudodami 
suirute ir sušvelnėjusia vokiečių 
okupacine valdžia, 1917 m. rugsėjo 18 
d. sušaukė Vilniuje Konferenciją, 
kurioje dalyvavo 214 atstovų iš visos 
Lietuvos. Konferencijos nutarimams 
vykdyti buvo ištinkta 20 asmenų 
Taryba, kuri vėliau, 1918 m. vasario 
16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą - nutarimą:

"Lietuvos Taryba kaipo vienintelė 
lietuvių tautos atstovybė, remdamos 
pripažintąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 
metais, skelbia atsistatanti nepriklau
soma, demokratiniais pamatais su 
tvarkyta Lietuvos valstybė su sostine 
Vilniuje ir ta valstybė atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
.kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti kiek galima 
greičiau sušauktas steigiamasis sei
mas, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba praneša apie tai 
vyriausybei, prašo pripažinti nepri
klausomą Lietuvos valstybę."

Šio akto paskelbimas dar. nereiškė 
nepriklausomos Lietuvos valstybės, 

kaip mes šiandien suprantame. To 
meto vokiečių okupacinė valdžia 
neleido iškelti šį nepriklausomybės 
nutarimą į viešumą. Vokietija nesu
tiko pripažinti Tarybos kaip valdžios 
organo. Tarybai nebuvo suteiktos 
jokios teisės tvarkyti vidaus ir 
užsienio reikalus. Tik 1918 m. rudenį, 
paskutinis senosios Vokietijos kanc
leris (Max von Baden) leido sukurti 
Lietuvos vyriausybę. Lapkričio 11d. 
buvo sudarytas pirmas nepriklausomos 
Lietuvos kabinetas. Tą pačią dieną, 
kai vokiečiai, pralaimėję karą vaka
ruose pasirašė kapituliacijos aktą. 
Istorija kartojasi. Prieš 700 metų, 
Mindaugui pasiskelbus visų lietuviškų 
genčių valdovu ir vėliau tapus 
karaliumi, valstybė nepasidarė tvirta 
per vieną dieną. Neskaitant tarpusa
vio nesantaikos, Mindaugui reikėjo 
kariauti su priešais rytuose, vakaruo
se ir pietuose. 1919 metų paskelbta 
Lietuvos nepriklausoma valstybė tu
rėjo tuos pačius priešus: Rusiją 
rytuose, Vokietija vakaruose ir Len
kiją pietuose. Kaip Mindaugo karū
nacija nepadarė Lietuvos stabilia, 
pastovia ir tvirta valstybe, tfaip ir 
vasario 16 d. aktas (nutarimas) dar 
nereiškė nepriklausomos valstybės. 
Tuometinė Lietuva neturėjo nei savo 
administracijos, nei policijos, nei 
kariuomenės. Nepriklausomybė turėjo 
būti ginklu iškovota. Tad ir prasidėjo 
kovos su Lietuvos priešais.

1919 m. sausio mėn. bolševikai 
užėmė Vilnių, o vėliau rytų Lietuvą. 
Jie plėšė kraštą ir žudė žmones. Jauna 
Lietuvos kariuomenė po sunkių kovų, 
išstūmė bolševikus už Lietuvos sienos 
1920 metų pradžioje.

Iš Latvijos į Lietuvos teritoriją 
perėjo stipri jungtinė vokiečių-rusų 
kariuomenė, išgarsėjusi bermontinin
kų vardu. Ši kariuomenė skelbėsi 
kovojanti prieš bolševikus už senosios 
Rusijos atstatymą: Jie plėšė kraštų, 
degino kaimus ir bandė sunaikinti 
besitveriančios Lietuvos administra
ciją. Jie buvo užėmę Šiaulius, Ratfvi- 
liškį ir kt. Bermontininkai sumušti ir 
galutinai išvaryti iš Lietuvos teritori
jos 1919 m. gale.

Kovos su lenkais prasidėjo 1919 m. 
pradžioje. Pilsudskio vadovaujama 
Lenkijos kariuomenė, sulaužydama 
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klasės viešbučiuose; maistas 3 kartus į dieną.

Prašome registruotis anksti, įmokant $ 200 užstato asmeniui.

Balys ir Jonas STANKŪNAVIČIAI, 
savininkai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 %
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* Telkia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekll. turtų, asmenines 
paskolas su garantuotojais iki $5000 ir be Jų Iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051. GPO, Melbourne 3001.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod, S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
patalpose. 16-18 East Terrace. Bunkst.own.NSW 2200.
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REDAKCIJOS PAŠTO

Kam pasitarnaujama?

PASITARNAUJAMA TAM
J.M. savo straipsnyje' antrašte 

"Kam pasitarnaujama?" ("M.P." Nr. 7 
24.2.86) vėl iškelia lankymosi okupuo
to) Lietuvoj labai mums opią proble
mą, dėl ko yra daug nuomonių. Tomis 
nuomonėmis niekam nėra reikalo 
vadovautis, nes jos nėra vadovau
jančių institucijų gairės arba princi
piniai nurodymai.

Todėl ir dr. Kisieliaus pasisakymas 
šiuo reikalu yra tik individuali 
nuomonė. Tokios kelionės yra viso
kiais būdais suvaržytos, todėl ir yra 
daug nuomonių. Daugelis galvoja, kad 
reikia prisilaikyti VLIKo ir PLB 
nurodymų dėl santykių su mums 
primesta Maskvos dabartine valdžia, 
kurie nuvykusius stengiasi visokiais 
būdais išnaudoti: apklausinėja apie 
kitus asmenis, -lietuviškas organi
zacijas užsienyje, stengiasi įtikinti, 
kad praėjus 40-čiai metų Lietuvoje 
prie dabar "aptemusios Stalino sau 
lės" viskas geriau negu buvo. Žinoma, 
išskyrus algas, butus, prekių ir vaistų 
trūkumą, ir juodą rinką, kuri jau mažai 
pasaulyje kur veikia, išskyrus komu
nistines valstybes. Neminėsiu trem
tinių, kurie negrįžo iš Sibiro ir visų tų 
kurie dabar tebekali kalėjimuose ir 
priverstino darbo stovyklose "plačio

joje tėvynėje Rusijoje". Jie, mat,

Ar girdėjai?

Keletą mėnesių išbuvusi Europoje 
ir Amerikoje, aplankiusi gausias 
gimines, draugus ir visas įmanomas 
meno galerijas į Sydnejų sugrįžo 
iškilioji mūsų menininkė Eva Kubos.

Iš pusės metų mokslinės stažuotės 
Vokietijoje grįžo Newcastlio univer
siteto filosofijos katedros vedėjas 
prof. Vytautas Doniela.

Melburniškė kultūros ir jaunimo 
veikėja jauna mokslininkė Aldona 
Butkutė mokslinės tyrimo įstaigos, kur 

nusikalto nes nepakluso priverstinai, 
svetimai, mums per gerklę įbruktai 
sistemai.

Gaila, kad 40 metų Tėvynės vergija 
kai kuriuos matomai mažai paveikė: 
jie leidžiasi už nosies vedžiojami, 
nuvykę kalbasi su okupuotos Lietuvos 
pareigūnais, nori juos "apšviesti", o 
po to, kai viešai paskelbia tokius 
pasikalbėjimus, paneigia savo pasisa- 

, kymus ir taip mėgina gelbėtis iš 
kompromituojančios padėties.

Dar blogiau, kad kai kurie mūsų 
bendruomenės nariai (o gal jie jau 
nebėra?) sustoja "plačiosios tėvynės 
sostinėje" Maskvoje ir ten mėgina 
kalbėtis, bizniauti su visasąjunginiais 
pareigūnais, gal mėgina juos atversti į 
demokratiją, o gal tik mėgina bizniau
ti? Iš tautosakos žinome kaip išeina 
bizniauti su velniu...

Taip kaip J.M. užbaigia, taip ir aš 
užbaigsiu savo pasisakymą šiuo rei
kalu "Kam tai padeda, nuspręskime 
patys", išskyrus, kad nebijodamas kitų 
kritikos, pasirašau -

Alg. Žilinskas, 
Melbournas

ji dirba, reikalais dviem savaitėm 
išvyko į Los Angeles, JAV. Grįždama 
žadėjo sustoti Sydnejuje.

Šešiasdešimt svečių buvo susirinkę 
Irenos ir Juliaus Dambrauskų origi
naliai įrengtuose namuose Surry Hills 
atšvęsti Juliaus 60-mečio.

Sydnejaus teatralai buvo susiėję 
žinomų kultūrininkų ir visuomeni
ninkų Marinos ir Lory Cox namuose, 
kur šeimininkas rodė filmą iš praeitų 
Australijos lietuvių dienų Canberroje.

JUNGIAMĖS SU LIETUVA

GAVĖNIOS DVASIOJE

Savo balsais negalime įsijungti į minią Lietuvoje giedančią "Graudžius 
Verksmus”. Jungiamės su jais širdimis, malda ir jiems mūsų pagalba.

Jaučiame pareigą nors kartą metuose pasisakyti lietuvių visuomenei, 
kad jūsų pagalba per Lietuvių Religinę Šalpą veiksmingai pasiekia ir 
Lietuvą ir plačiai už Lietuvos. Per Lietuvių Religinę Šalpą padaroma tai, 
ko iki šiol nepadaro jokios kitos lietuvių pastangos. Ir ateityje bus 
padaryta tiek per Lietuvių Religinę Šalpą, kiek lietuviai šiuo keliu 
bendradarbiaus. Tiesa, kad sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio ir iš 
nelietuvių.

Lietuviai, visi vieningai mūsų maldomis, veikla ir pagalba būkime kartu 
su mūsų didvyriška tauta Kryžių Šalyje - Lietuvoje, su kaliniais ir 
tremtiniais pavergėjo nelaisvėje. Šiam tikslui Lietuvių Religinė Šalpa 
prašo ir laukia jūsų talkos.

Adresas: Lithuanian Catholic Religious Aid
351, Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 
Tel. 718 647-2434

Ar girelė jai?

Kaip žinome p.p. Cox šeima buvę 
filmo apie Australijoslietuvius, rodyto 
per SBS televizijos stotį, herojai.

Mūsų iškilioji keramikė Jolanta 
Janavičienė laimėjo tris premijas šių 
metų Sydnejaus Easter Show tapytojų 
ir keramikų parodoje. Ryšium su tuo, 
kad ji su vyru Jurgiu buvo išvykusi į 
Melbourną,. tą svarbų mūsų kultūri
niame gyvenime įvykį plačiai aprašy
sime sekančiame numeryje. Sveiki
name.

Dailininkas Viktoras Simankevičius 
išėjo į pensiją. Jis dirbo Australijos 
pašto dailininku (designer) Melbour
ne. Sveikiname ir tikimės pagalbos 
apiforminant "Mūsų pastogę).

Dvi gimnazijos laiku draugės - p. 
Alena Karazijienė - Žemkalnytė ir p. 
Aldona Adomenienė - Šleževičiūtė su 
vyrais dvi savaites atostogavo Terri- 
gal kurorte netoli Gosfordo, NSW.

Naujausių atvykėlių iš Lietuvos 
būrelį jau prieš kurį laiką papildė 
rašytojo ir lakūno Jono Dovydaičio 
duktė Rūta Dovydaitytė - Riaubienė, 

su vyru Rimu dabar gyvenanti Vakarų 
Australijoje. Rūta yra Sibire nukan
kinto profesoriaus Prano Dovydaičio, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto sig
nataro, anūkė. Prieš keletą metų 
Vilniuje nuo kraujo užkrėtimo gydant 
dantį, vien todėl, kad.nebuvo gerų 
ant ibiotikų, mirė Rūtos 21 metų 
broliukas. Netrukus po to neišlaikė ir 
tėvo širdis.
Lietuvoje gyvena profesoriaus Dovy
daičio sūnus Vytautas (žurnalistas ir 
lakūnas) ir dukros. Būk pasveikinta 
laisvoje Australijos žemėje, Rūta!

J U O K AS

— Ar žinai, kuo skiriasi kritikas nuo 
gaidžio?

— Gaidys kapstosi mėšlo krūvoje ir 
džiaugiasi radęs grūdą. Kritikas kap
stosi grūdų krūvoje ir džiaugiasi radęs 
mėšlo.

Visi mėginimai nustatyti suimtųjų 
skaičių neišvengiamai yra labai provi
zoriniai. Kadangi komunistų šaltiniai, 
kurie pamini trėmimus ir kovas su 
partizanais, šiuo reikalu visai nerašo, 
žinios apie suimtuosius yra labai 
atsitiktinės. Šiokios tokios infor
macijos vis dėlto yra. Kauno kalėjimas 
Nr. 1 (Mickevičiaus gatvė Nr. 9), 
Saugumo ministerijos Vilniuje bei 
Lukiškių kalėjimai visada buvo sau
sakimšai pripildyti. Vienutėse būdavo 
įgrūsti 6-7 žmonės, didesnėse ka
merose po 60-70 žmonių. Vien Daugų 
valsčiuje nuo 1944 iki 1947 kalėjo 417 
žmonių, kurių 162 buvo paleisti. 
Prisiminta, jog daugelis kiekvieno 
valsčiaus suimtųjų buvo tiesiai siun
čiami į didesnių miestų kalėjimus. 
Dainavos apygardos partizanai į 
Vakarus pasiuntė du sąrašus nuo 1944 
iki 1947 Alytaus valsčiuje suimtųjų 
žmonių. Išvardijo 210 asmenų, kurių 
daugiau negu 100 buvo suimti iki 1945 
m. pabaigos. 1945 m. pradžioje 
Alytaus kalėjime buvo tiek daug 
kalinių, kad kovo pabaigoje kelis 
šimtus nuvarė į Marijampolės kalė
jimą, kur kamerose šuto po 120-140 
žmonių, o buvusioje kalėjimo koply
čioje gal koks 1000.

Birželio 28 d. apie 2000 kalinių iš 
Marijampolės kalėjimo suvarė į pre
kinius vagonus, prie kurių dar 
prisidėjo daugiau vagonų Kaune ir 
Vilniuje prieš išsiuntimą iš Lietuvos.’

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Net jei skaičius Marijampolėje lai
komų asmenų gerokai padidintas 
(labai sunku akimis nustatyti masės 
dydį), susidaro vaizdas, kad pačiomis 
pirmomis okupacijos dienomis, kol 
partizanai nebuvo gerai susiorga
nizavę, saugumas itin siautėjo. Jeigu 
Daugų ir Alytaus valsčių atvejis 
(kiekviename iki 1945 m. pabaigos 
suimta daugiau kaip 100 žmonių) 
būdingas ir kitiems 318 valsčiams, tai 
suimtųjų skaičius buvo apie 30,000 
žmonių. Net jei kituose valsčiuose 
NKVD suėmė gerokai mažiau, vis 
dėlto suimtųjų skaičius būtų daugiau 
kaip 20,000. Kai kurie vėliau buvo 
paleisti, bet ir keli mėnesiai kalėjime 
gerai supažindindavo žmogų su sovie
tine tikrove.

Paminėtina ir tai, kad NKVD daug 
žmonių vietoje nužudė. Jau lietėme 
įvykius Merkinėje 1944 metais. Dai
navos ir Tauro apygardų pranešimai 
pažymi, kad nuo 1944 iki 1946 rugsėjo 
mėnesio Šilavoto valsčiuje nužudyti 
79 asmenys, kurie mėgino išvengti 
tardymų, areštų, mobilizacijų. Dėl 
panašių priežasčių nuo 1944 iki 1947 
Onuškio valsčiuje žuvo 103 žmonės, o 

Merkinės - 108. O partizanų pra
nešimai negalėjo būti išsamūs.

Suimtųjų skaičių galima mėginti 
nustatyti pagal kalinių etapus, siun
čiamus iš Vilniaus, ypač Lukiškių 
kalėjimo. Lietuvoje absoliuti dauguma 
suimtųjų, partizanų ir nepartizanų, 
patekdavo į Lukiškių kalėjimą; arba 
jie ten buvo nusiųsti tuojau po 
suėmimo ar po ilgesnių, kartais 
mėnesius trukusių tardymų kokiame 
nors didesniame mieste. Po vadi
namojo teismo dažniausiai kaliniui 
buvo tik pranešamas "trijukės" spren
dimas; nuteistieji gi dideliais būriais 
nuvaromi į Vilniaus "peresilką" - 
persiuntimo punktą. Tai buvo pas
kutinė suimtųjų sustojimo vieta 
Lietuvoje. Visi kaliniai iš Lukiškių 
tenai buvo įgrūsti į vagonus, nors kitų 
didesnių miestų, ypač, Kauno, atva
žiuodavo jau prikrauti vagonai, ku
riuos prijungdavo prie "peresilkoje" 
formuojamo ešelono. Žinant ešelonų 
dydį ir dažnumą, būtų galima nusta
tyti į lagerius išvežtųjų skaičių.

Deja, čia vėl trūksta žinių. Kęstutis 
Jokubynas nustatė, kad jo ešelone, 
kuris išvyko 1948 m. gegužės mėnesį, 

buvo 14 vagonų su maždaug 70 
žmonių kiekviename. Vienas buvo 
sargybinių vagonas, kitas maisto, tad 
buvo apie 800 kalinių. Elena Juciūtė 
pažymi, kad ji buvo išsiųsta į Sibirą 
1949 m. rugsėjo mėnesį 2000 kalinių 
ešelone, ir jos patirtimi, etapai buvo 
sudaromi kas porą savaičių. Net jei 
800 kalinių iš Lukiškių išsiunčiami kas 
dvi savaitės, tai per metus iš Vilniaus 
išvykdavo 20,000 žmonių. Kadangi į 
"peresilką" būdavo atvežama suim
tųjų iš kitų kalėjimų, tai galima 
manyti, kad nuo 1944 m. iki 1949 m. 
pabaigos komunistai iš Lietuvos 
išvežė daugiau kaip 100,000 jau 
nuteistų žmonių. O etapai į lagerius 
nesustojo 1949 m. Skaičius labai 
didelis, bet nėra netikėtinas. Toks 
kalinių skaičius būtų sudarytas, jei 
kiekviename valsčiuje kasmet iki 1949 
m. pabaigos būtų suimta apie 60 
žmonių. Tačiau reikia itin pabrėžti 
apskaičiavimo provizoriškumą. Jei 
etapuose būdavo tik 700 žmonių ir jie 
išvykdavo kas tris savaites, tai kashiet 
į lagerius būdavo išsiųsta ne 20,000, 
bet tik 12,000 žmonių.

Iš "Aidų” 1985 Nr. 3

(bus daugiau)
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Nepriklausomybės šventės minėji
mas surengtas Glenorchy salikėje 
vasario 15 d. Dalyvavo 35 asmenys. 
Minėjimą pravedė ir tai dienai 
pritaikintą paskaitą skaitė Apyl. pirm. 
J. Paškevičius. Meninėje dalyje Rožės 
Vaičiulevičiūtės -Wilson dukrelės El- 
zytė ir Nijolė mums gražią dainelę 
lietuviškai padainavo. R. Tarvydas du 
eilėraščius paskaitė.

Sekė metinis A LB Hobarto Apylin
kės visuotinis susirinkimas, kurį pra
dėjo Apyl. pirm. J. Paškevičius. 
Susirinkimui pirmininkavo J. Krutulis, 
sekretoriavo A. Kantvilas. Mandatų 
Komisiją sudarė R. Šiaučiūnas ir V. 
Mikelaitis. Perskaitytas pereito visuo
tinio susirinkimo protokolas priimtas 
be pataisų.

Apyl. pirm. J. Paškevičius, jau 15 
metų išdirbęs šiose pareigose, padė
kojo savo valdybai ir kitiems talkinin
kams. Valdyba reguliariai ruošia 
Vasario 16-sios, Tautos Šventės ir 
kitokius minėjimus. Suruoštas "Svajo
nių” koncertas praėjo sėkmingai. 
Padėkota Linui Vaičiulevičiui už 
meniškai pagamintą "Draugystės len
tą". kuri buvo (teikta Etninių reikalų 
ministeriui. Džiaugėsi, kad yra 
H.E.L.L.P. draugija, kuri atleidžia 
valdybą nuo politinės veiklos.

Jaunimo reikalai kol kas liūdni, nes 
trečioji karta labai jauna ir nieko 
negalim suorganizuoti. Iždininkas B. 
Šikšnius davė pastarųjų dviejų metų 
piniginę apyskaitų ir pranešė, kad šiuo 
metu yra investuota $ 3000 14 proc., o 
$ 101 laikoma einamoje banko 

sąskaitoje. Revizijos komisijos vardu 
J. Krutulis pranešė, kad kasos knygos 
vedamos tvarkingai, tik pasigedo 
smulkesnių informacijų išlaidoms. 
Garbės Teismo vardu M. Vaičiulevi- 
čienė pranešė, kad bendruomenė labai 
gražiai sugyveno ir nebuvo jokių 
kivirčų. Dar pranešimus padarė Tary
bos atstovai P. Šiaučiūnas ir A. 
Kantvilas. Jie kalbėjo apie Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą Ir Pasaulio 
lietuvių sporto šventę, kurie (vyks 
1987-8 metų gale Australijoje.

Diskusijose dėl pranešimų, susirin
kusieji išreiškė pasitenkinimą valdy
bos atliktais darbais ir padėkojo 
plojimais. Apylinkės vykdomųjų orga
nų rinkimai praėjo be sunkumų. 
Atsirado daugiau norinčių (eiti ( 
valdybą ir komitetas išrinktas sekan
čiai: J. Paškevičius - pirm., S. 
Augustavičius - sekr , B. Šikšnius - 
kasin., E. Paškevičienė - parengimai, 
L. Vaičiulevičius - jaunimo atstovas. 
Revizijos komisiją sudarė: J. Krutulis, 
A. Kantvilas, P. Šiaučiūnas. Garbės 
Teismas: M. Vaičiulevičienė. N. 
Kantvilienė ir P. Šiaučiūnas.

Klausimų ir sumanymų metu E. 
Paškevičienė pasiūlė prie valdybos 
sudaryti pagelbinį moterų komitetą. 
Tai ir buvo padaryta. Moterų komi 
tetą sudaro: E. Paškevičienė, K. 
Domkienė, J. Kaitinienė, I. Jurevicz, 
R. Share - Krutulytė.

Susirinkimą baigus Tautos Himnu 
dar gražiai pabendrauta prie kavutės 
ir užkandžių.

G.P.

Newcastlio dainos mylėtojų grupė - Z. 
Zakarauskienė, B. Zakarauskaitė, B. 
Gasparonienė ir M. Zakarauskienė. 
Prie pianino - grupės vadovas Stasys 
Žukas.

Newcastlio Apylinkės Valdybos su
rengtas Vasario 16 minėjimas (vyko 
šių metų vasario 22 d. St. Peters 
salėje. Hamiltone.

Atidaromąjį žodį tarė ALB apylin
kės pirmininkas Stasys Žukas, besi
džiaugdamas, jog minėjiman susirinko 
beveik visi vietos lietuviai (trūko tik 
keleto sergančiųjų).

Vasario 16 labai tinkamą ir pilnų 
svarių minčių paskaitą skaitė Krašto 

valdybos narė Janina Vabolienė.
Po paskaitos Lietuviškų dainų 

mylėtojų grupė, vadovaujama St. 
Žuko, padainavo "Šaltu žiemužė", 
"Eik sesute darželin", "Tris dienas", 
"Ant kalno" ir "Jai nerūpėjo".

Po to Zina Zakarauskienė solo 
dainavo "Lekiantis smėlis" ir Marta 
Zakarauskienė su Juozu Česnaičiu 
duetu atliko komp. B. Gorbulskio 
"Gintaro tėvynė". Moterų kvartetas 
išpildė "Žemė gintarinė", "Pašauki 
mane" (komp. B. Gorbulskio) ir "0 
žeme gimtoji" (komp. V. Telksnio). 
Dainas pianinu palydėjo Stasys Žukas 
ir Margarite Dianas. Nepasakysiu 
perdaug, tvirtindamas, jog klausy
tojai buvo sužavėti.

Dainoms pasibaigus, kunigas p. 
Mart.iizas jautriai perskaitė iš Lietu
vos gautą nežinomo autoriaus lite
ratūriniai vertingą ir (domią poemą, 

Nepriklausomybės dienos minėjimas 
praėjo pakilioje nuotaikoje.

Programai pasibaigus vyko loterija 
(salės nuomos išlaidoms padengti), 
grojant Valentino Kuto suorgani
zuotam plokštelių muzikos koncertui.

Dr. MOTIEJUS ŠEŠKUS

Auksinis Jubiliejus BRISBANE AU KSI NĖS
VESTU VES ME L B O U R N E

Petronėlė ir Klemensas Stankūnai

Vasario 23 d. p.p. Klemensas ir 
Petronėlė Stankūnai, tiek metų buvę 
nenuilstami darbuotojai mūsų lietu
viškoje bendruomenėje, atšventė savo 
penkiasdešimt vedybinių metų jubi

YRA GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .......................... $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37tas tomas .................. S 35.00

Anksčiau užsisakiusiems — $33.50
□ ENCYKLOPEDIA LITHUANICA, 6 tomai .............................$150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai...................................... $ 35.00
Q] Signataro PETRO KLIMO iŠ mano atsiminimų .................$ 13.25
Q Prez. A. SMETONOS raštai, Pasakyta Parašyta .............. $ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127

__ __ __ Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siusti U S dol. _ __ __

Vardas. Pavardė

Adresas

liejų. Duktė Virginija Percy suruošė 
savo namuose Gold Coast vaišes, 
kuriuose dalyvavo būrelis artimųjų ir 
pažįstamų. Daugybė sveikinimų ir 
laiškų gauta iš visos Australijos ir 
Lietuvos. Brisbanės choras atsiuntė 
gražų pasveikinimą su gėlėmis buvu
siam savo ilgamečiai dirigentui ir 
Petronėlei - mūsų geriausiam sopra 
nui, kurio dabar chore labai pasigen 
dame.

P.p. Stankūnai savo vaišingumu ir 
gera širdimi yra išgarsėję toli už 
Brisbanės ribų. Jų namai buvo visada 
atviri kiekvienam svečiui, kiekvienas 
mielai pav aišintas ir apnakvindintas. 
0 kiek daug darbo judviejų (dėta j 
lietuvišką veiklą čia Brisbanėje. 
Kiemelis buvo lyg ta ašis, apie kurią 
sukosi meninis gyvenimas. Nuo pir
mųjų kūrimosi dienų mokino chorą, 
statė vaidinimėlius, ėjo (vairias parei
gas valdyboje. Petronėlė visada šalia 
Kiemelio jam padėdama, pulki daini
ninkė ir viena iš geriausių šeiminin
kių. Klemenso sveikatai kiek pablo 
gėjus persikėlė abudu j Gold Coast 
arčiau dukters gyventi.

Telaimina geras Dievas jūsų dienas 
ir suteikia stiprybės pakelti visus 
gyvenimo sunkumus.

Brisbanietė

Auksiniai vedybų jubiliejai šiais 
metais Melbourne pakeitė kasdieninę 
gyvenimo prozą. Visai ne pro šalį 
tokie (vykiai. Jie praskaidrina vyres
nio amžiaus žmonių kasdienybę.

Antradieni, vasario 18 d. 50-ties 
metų vedybų sukakti atšventė Stasė 
ir Bonifacas Butkai. Jų vienturtė 
duktė, mokslininkė Aldona Butkutė, 
lietuviams ir už Melbourno ribų gerai 
pažįstama visuomeninkė, aktorė, ra
dijo darbuotoja ir Jaunimo Sąjungos 
Kongreso ruošos komiteto ryšininkė, 
suruošė savo tėvams vaišes Lietuvių 
Namuose, kur atsilankė gal arti 
šimtinės prietelių.

5 vai. visi susirinko ( Lietuvių 
Namuose esančią 'Kankinių koplyčią', 
'jaunieji' mišių metu gavo vedybų 
sakramento sutvirtinimą ir palaimini
mą. Mišias atnašavo prelatas Pr. 
Vaseris. asistavo kuri. dr. Pr. Dauknys.

Linksmoji dalis vyko prie vaišėmis 
apkrautų stalų. Pasistiprinus ir troš 
kulį apmalšinus, pasklido akordeono 
vaiso garsai ir, žinoma, kaip priimta 
jaunoji' išėjo pašokti. Prisijungė kiti 
kaip tikrose vestuvėse.

Kavutės metu staigmeną padarė 
(vežtas p. Šiuškų keptas raguotis. 
Taip pat napoleonas ir kiti pyragai 
buvo labai skanūs.

Bonifacas Butkus padėkojo sve
čiams už atvykimų, už sveikinimus, už 
dovanas, o šeimininkėms už skaniai 
pagamintą maistą.

O kiek tą vakarą dainuota, kiek tos 
laimės linkėta.

Geriems muzikantams dr. Nijolei 
Zdanienei ir Petrui Arui grojant, iš 
akordeono sklido pažįstamų dainų 
melodijos ir harminingai susiliejo su 
dainuojančių žodžiais.

Gyveno Butkai žaliame Žemaitijos 
krašte, Mažeikių apskrityje, Sedos 
valsčiuje. Žemė buvo pavyzdingų 
ūkininkų Butkų pastovumo simbolis - 
saugiklis ir maitintoja. Atsiskyrimas

Bonifacas ir Stasė Butkai auksinio 
■jubiliejaus proga.

nuo Žemaitijos žemės liko jiems 
negyjanti žaizda. Ta žemė buvo jų 
žemė, po Dievo dangumi - Lietuva. 
Jie dirbo tų žemę ir klausėsi virš 
galvos suokiančio paukštelio, kol 
užėjusi nelemta audra išrovė juos iš 
gimto krašto.

Atsidūrę Vokietijoje DP stovykloje, 
jie pasistengė ir išvyko ( Prancūziją. 
Pagyvenę ten trejis metus, 1950 m. 
rugsėjo mėn. atvyko | Australiją ir 
pastoviai apsigyveno Melbourne.

Čia Bonifacas dirbo staliumi prie 
statybos, buvo susirgęs, bet atsitaisė, 
o Stasė 18 metų išdirbo šokolado 
fabrike. Abu užsitarnavo ramių poil
sio dienų.

Linkime jiems dar daug sveikų ir 
laimingų metų kartu praleisti.

Alisa Baltrukonienė
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V AS A RI O 16

Lietuvių Nepriklausomybės Atsta
tymo šventę geelongiškiai paminėjo 
vasario 23 d. Šventė pradėta pamal
domis St. John bažnyčioje, N-th 
Geelonge, 9.30 vai. ryte. Dalyvavo 
gausingas geelongiškių ir svečių 
skaičius. Nešant Kristaus kančios 
ženklą - kryžių, procesijoje dalyvavo 
organizacijos su savo vėliavomis: 
tautine, Melbourne D.L.K. Vytenio 
šaulių kuopos, kurią lydėjo unifor
muotų šaulių būrys, Šatrijos skautų 
tunto, sportininkų "Vyčio” klubo. 
Vėliavos bažnyčioje išsirikiavo prie 
altoriaus. Šv. Mišias atnašavo ir 
prasmingų minčių pamokslą pasakė 
kun. dr. P. Dauknys. Mišių skaitymus 
atliko p. S. Šutas ir p. C. Vaicekaus
kienė; aukas atnešė p.p. Poškevičiai.

Kadangi šiuo laiku Geelonge daino- 
rių vienetėlio nėra, bažnyčioje gie
dojo visi maldininkai, skaitlingai tos 
šventės proga priimdami Šv. Komu
niją. Pamaldos baigtos gražiaja Mari
jos garbei giesme "Marija, Marija".

Tuojau po pamaldų, tolimesnė 
minėjimo dalis buvo tęsiama Lietuvių 
Namuose, kur susirinko dar skaitlin- 

gesnis dalyvių skaičius. Prieš šio 
minėjimo dalį dalyviai, bendruomenės 
ponių buvo pavaišinti skania kavute.

Trumpa įžangine kalba minėjimą 
atidarė A.L.B. Geelongo apylinkės 
pirmininkas p. O. Schrederis, pakvies
damas dalyvius atsistojimu pagerbti 
įnešamas vėliavas. Čia ir vėl išsi
rikiavo tos pačios vėliavos, kaip ir 
bažnyčioje. Prie vėliavų garbės sar
gybą ėjo Melbourne šauliai. įnešus 
vėliavas pirmininkas pakvietė kun. dr. 
P. Dauknį invokacijai, kuris, šioje 
maldoje paskleidė daug tai dienai 
pritaikintų ir prasmingų minčių.

Jei bažnyčioje skaitymus atliko bei 
aukas atnešė vyresnės kartos atsto
vai, tai salėje reiškėsi bemaž tik 
jaunieji. Žinoma, su vyresniųjų pagal
ba. Trumpai kalbėjo svečias Mel
bourne D.L.K. Vytenio šaulių kuopos 
pirmininkas p. Z. Augaitis. Po to 
Apylinkės valdybos pirmininkas p. O.

Geelonge

Schrederis pakvietė geelongiškiams 
gerai žinomą jaunų akademiką Liną 
Valaitį skaityti paskaitą. Linas buvo 
puikiai pasiruošęs, jo beklausant ne 
vienam ir ašara suvilgė skruostus. 
Būtų naudinga jo paskaitą paskelbti ir 
spaudoje.

Meninę minėjimo dalį išpildė jauni
mas, eigą pranešinėjo jauniausias p.p. 
Valaičių sūnus Danius. Jis pats ir 
pradėjo programą, padeklamuodamas 
eilėraštį "Tėviške mano". Dainelę "Po 
aukštus kalnus" pianinu paskambino 
Gina St.arinskaitė, o dūdelėmis daine
les "Tris dienas, tris naktis" ir 
"Šėriau, šėriau" pagrojo Gina Starins- 
kaitė ir Danius Valaitis. Dainelę "Kai 
aš buvau pas močiutę" pianinu 
skambino Neringa Luscombe.

Jaunimas savo programą užbaigė 
gražiaja Maironio daina "Lietuva 
brangi", kurią išpildė Gina Starins- 
kaitė ir Danius Valaitis - dūdelėmis, o 
Neringa Luscombe - smuiku. Tą žavų 
jaunimo pasirodymą paruošė p. M. 
Kymantas.

Pabaigai svečias šaulys V. Lipkevi- 
čius papasakojo linksmų nuotykių ir 
skaitė savo kūrybos eilėraštį - 
"Pabuski, lietuvi".

Tenka paminėti, kad minėjimas 
Geelonge buvo paruoštas ir pravestas 
Tėvynės Laisvės ilgesio supratime. 
Bemaž visą meninę dalį išpildė 
jaunimas, tačiau jo galėjo būti ir 
gausingiau.

Baigiant minėjimą, valdybos pirmi
ninkas p. O. Schrederis išreiškė 
padėką kun. dr. P. Daukniui už 
religinių apeigų atlikimą, svečiams 
Melbouro šauliams už atsilankymą, 
minėjimo meninės dalies dalyviams bei 
visiems tautiečiams taip gausingai 
'atsilankiusiems.

Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu, 
pianinu palydint p. M. Kymantui.

Vėliau minėjimo dalyviai pasivai
šino skaniais pietumis, kuriuos paruo 
šė nuoširdžios bendruomenės bitelės - 
moterys.

ALKA

Geelongo kronika

GRAŽUS PAVYZDYS

Nors Geelongas ir negausus žmonių 
skaičiumi, bet šiemet prisiminė kitus 
ir parėmė sekančiai: a.a. Jokūbo 
Lipšio atminimui šeima aukavo po $ 
100 Geelongo Lietuvių Sąjungos 
Klubo Valdlyba ir A.L. B-nės Gee
longo Apyi. Valdybai.. O "Mūsų 
pastogės" laikraščiui $ 50.

Vasario 16-tos proga, Geelongo S- 
gos Klubo valdyba paskyrė $ 100 auką 
Vasario 16-t.ai gimnazijai Vokietijoje 
ir $ 25 "Baltic News" leidimui. 
Buvusiam Geelongo Savaitgalio mo
kyklos vedėjui ir mokytojui a.a. 
Broniui Gašlūnui staiga mirus Mel
bourne prisimindami jo kilnų darbą 
Geelonge vietoj gėlių vainiko G.L. S- 
gos klubo valdyba paskyrė $ 20 auką 
"Mūsų pastogei”.

VIEŠNIOS IŠ AMERIKOS

Lakričio 30 d. p.p. Pola Urbienė ir 
Veronika Ramanauskienė iš Amerikos 
•• Brockton miesto aplankė Geelonge 
gyvenančią seserį Veroniką Burokie- 
nę. Čia susitiko su vietos lietuviais ir 
užmezgė pažintis.

Teta Pola Urbienė globoja ir 
prižiūri p. Burokienės dukras Ireną, 
Angelę ir Daną.

Viešnios numato Geelongą apleisti 
kovo 15 <1. Tai laimingos kelionės ir. 
tikimės, kad iš Geelongo išsivešite 
grąžius prisiminimus.

LIETUVIŠKA VALANDĖLĖ

Jau kuris laikas Geelongo miesto 
bendruomenė bandė gauti leidimą li
rai lietuviškos valandėlės radijo 
transliacijai.

Leidimas gautas bandymo laiko
tarpiui š.m. kovo 5 d. FM. 103.5 banga, 
nuo 7 -8 vai. vak. buvo transliuojama 
lietuviška valanda, kurią paruošė p.

■ Irena Beržanskienė ir jos sūnus radijo 
mėgėjas Petras.

J. GAILIUS

Sydnejus
lietuvių klubo 
metinis balius 
ir loterija

Š.m. gegužės 3 d. šeštadienį 8 v.v. 
Lietuvių Klubas Sydnejuje rengia 
grandiozini METINĮ KLUBO BALIŲ.

įėjimas asmeniui $ 20. Gros puiki 
kapela, kuri linksmins svečius iki 1 v. 
ryto. įdomi baliaus programa. Vynas, 
šampanas ir karšta trijų patiekalų 
vakarienė bus servuojama prie stalų. 
Klubo tarnautojai ir direktoriai ap
tarnaus svečius prie stalų. Apsiren
gimas - vakarinis - balinis.

Baliaus metu taip pat bus traukiama 
loterija, kurios pirma premija yra 
lietuvės dailininkės p. Leekos Kriau- 
cevičiūtės - Grudzeff klubui paauko
tas gražus paveikslas; antra premija - 
kavos dripulatorius, trečia premija - 
vienas iš geriausių Sydnejuje tortų 

napoleonas, kuri maloniai sutiko 
paaukoti p. Aldona Adomėnienė, 
ketvirta premija - stalinė lempa, kurią 
dovanojo p. V. Jasiulaitis iš Viktorijos.

Kaip matome, mūsų tautiečiai, 
norėdami paremti klubą, dovanojo 
loterijai daug vertingų laimikių, todėl 
kviečiame visus gausiai paremti šią 
loteriją ir tuo ne tik pagelbėti 
Lietuvių Namams Sydnejuje, bet ir 
įsigyti vertingų laimikių. Loterijos 
bilietai jau pradedami pardavinėti, šį 
t..y., kovo mėnesį, bilieto kaina tik $ 
1.00.

Prašome mielus tautiečius iš anksto 
sudaryti savo svečių grupes ir 
užsakyti stalus, kad netektų nusivilti, 
nes vietų skaičius ribotas. Klubo 
vadovybė nori, kad atėję į balių 
svečiai nebūtų susigrūdę, jaustųsi 
patogiai, gerai pasilinksmintų ir 
išsineštų iš baliaus kuo geriausius 
įspūdžius.

Pernai toks balius praėjo su dideliu 
pasisekimu, todėl ir šįmet, kaip galima 
greičiau atsiimkite baliaus bilietus ir 
užsisakykite stalus pagal savo pagei
davimą.

Lietuvių Klubo Valdyba

K O V O J A NTI

atkelta iš 2 psl.
pasirašytas sutartis, smurto badu 
užėmė pietryčių Lietuvos dalį, įskai
tant Gardiną ir Vilnių. Lietuva 
prarado savo sostinę. Kovų veiksmai 
su lenkais sustojo tik 1920 m. 
pabaigoje.

Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymu yra laikoma 1918 m. 
vasario 16 d., bet taikingas, kultū
ringas ir tvarkingas krašto organiza
vimas, kaip minėjau, prasidėjo vėliau. 
Per trumpą laiką kraštas smarkiai 
žengė į priekį visose gyvenimo srityse. 
Žemės ūkis atsistatė ir susikūrė 
pramonė. Švietimas tapo privalomas 
kiekvienam vaikui. Pastatyta daug 
mokyklų, gimnazijų, aukštųjų mokyk
lų ir įsteigtas universitetas. Daugelis 
mūsų esam nepriklausomos Lietuvos 
mokyklų auklėtiniai. Kraštas vystėsi 
ir gyvenimas progresavo taikingoje 
atmosferoje iki antro pasaulinio karo 
pradžios, kai Lietuva buvo išdavikiš
kai pasidalinta dviejų didžiųjų mūsų 
tautos priešų ir 1940 m. okupuota. 
Taikus ir laisvas gyvenimas baigėsi, 
kova dėl Lietuvos laisvės vėl atgijo, 
daug stipresnėje formoje. Laisvai 
gyvenę lietuviai nesutiko būti oku
pantų vergais. Vokiečių - rusų karui 
prasidėjus, lietuvių tauta sukilo ir 
pasiskelbė laisva ir nepriklausoma 
valstybe. Deja nepriklausomybė eg
zistavo labai trumpai. Lietuva tapo 
okopuota, tautos laisvė panaikinta, 
kraštas siaubiamas kaip praėjusiais 
šimtmečiais.

TAUTA

Pirmaisiais bolševikų ir po to 
vokiečių okupacijos metais Lietuvoje 
sisikūrė ir veikė daug slaptų orga
nizacijų, atsiradusių su tikslu kovoti 
prieš okupantus ir siekti tautos 
išsilaisvinimo. 1943 m. buvo sukurtas 
VLIKAS. Galima sakyti, kad tai buvo 
neoficiali nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė.

Vokiečių galybei žlungant ir sovie
tams artėjant prie Lietuvos sienų 
VLIKAS ir daug lietuvių pasitraukė 
ar buvo išvežti į Vokietiją. Taip pat 
daug jaunų vyrų ir moterų pasitraukė 
į miškus ar į pogrindį, tęsti kovą už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Buvo tikėta, kad vakarų sąjungininkai 
paskelbs karą sovietijai ir rusai bus 
išvaryti iš Lietuvos. Deja, kaip 
žinome, tai neįvyko. Lietuvių parti
zanų kovos prieš gausias priešo jėgas 
pareikalavo daug aukų. Nors kova ir 
pralaimėta, partizanų pralietas krau
jas uždėjo pareigą visiems lietuviams, 
kur jie bebūtų, tęsti jų pradėtą kovą 
prieš tautos okupantą.

Lietuviai atsiradę vakaruose taip 
pat nenuleido rankų. VLIKAS ir 
vėliau suorganizuota Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė skelbia laisvam 
pasauliui Lietuvos norą būti laisva ir 
nepriklausoma valstybe. Iškėlė ir 
kelia bolševikų daromas skriaudas, 
tautos persekiojimą ir sistematingą 
jos naikinimą. Mes čia turime akty
vias, gerai organizuotas draugijas, 
sąjungas ir įvairias organizacijas, 
milijoninius fondus, bendruomenės 

namus, mokyklas, chorus, ansamblius 
ir t.t. Kyla klausimas kam jie buvo ir 
yra kuriami? Atsakysim - lietuvybės 
išlaikymui.

O koks tikslas to lietuvybės 
išlaikymo? Atsakymų yra daug, bet, 
giliau pagalvojus, pagrindinis tikslas 
šio veikimo yra kova prieš mūsų 
tautos okupantą ir siekimas tautai 
laisvės.

Bolševikų užimtoje Lietuvoje, mū
sų sesėms ir broliams už nepaklus
numą ir mažiausią nusižengimą oku
panto įstatymams yra smarkiai bau
džiami ar ištremiami į Sibirą kankinio 
mirčiai. Religijos laisvė suvaržyta, 
praktikuojantysa tikintieji persekio-, 
jami. Bet rezistencija gyva ir metai iš 
metų stiprėja, pogrindyje leidžiami 
laikraščiai pasiekia vakarus. Lietu
voje lietuviai stengiasi užimti valsty 
bines, kultūrines ir mokslines vietas, 
kad atvažiavę rusai jų negautų. 
Pasyvi kova prieš okupantą Lietuvoje 
vyksta daug intensyviau negu mes 
galvojame.Gautos žinios nevisuomet 
yra realiai įvertinamos ir supranta
mos. Mes vertiname jas iš mūsų, 
vakarų pasaulio taško, o ne iš esamos 
padėties Lietuvoje. Nesupratimas 
esamos padėties mūsų tarpe kartais 
iššaukia nesklandumų, kurie pasitar
nauja tik mūsų tautos okupantui. Nors 
pavergti, bet. kiek sąlygos leidžia, 
lietuviai puošia savo kraštą, kelia jo 
didingą praeitį, didžiuojasi savo 
atsiekimais, dainomis, tautosaka. Kol 
tautos kamienas išliks lietuviškas - 
Lietuva bus vėl laisva. Ji išliko 
lietuviška nuo Mindaugo laikų ir

nusustojo kovojusi už savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Lietuviai nėra kariautojų tauta, bet 
taikūs, darbštūs ir pamaldūs žmonės, 
prisirišę prie savo prakaitu ir krauju 
aplaistytos žemės. Lietuviai kol buvo 
laisvi ir nepriklausomi, pirmi nekėlė 
kardo prieš savo kaimynus. Bet kol 
tauta yra okupuota, mes nesustosime 
kovoję, iki ji vėl bus laisva.

Dr. B. VINGILIS 
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JAUNIMO SKILTYS
Tarptautiniai taikos

Didžiosios Britanijos ministeris pir
mininkas N. Chamberlainas, sugrįžęs 
uš Muencheno susitarimo su A. 
Hitleriu, pareiškė: "Parvežiau mūsų 
laikams taikų", nesijaudindamas, kad 
už tai buvo atiduota Čekoslovakijos 
dalis. Dėl to istorijoje jis žinomas kaip 
karo vengėjas ir prisitaikytojas, kuris 
turėjo sekančiais metais po susitarimo 
paskelbti karą Vokietijai, nes ši 
užpuolė Lenkiją. Neseniai Sydnejuje 
Australijos ministeris pirmininkas R. 
Hawke atidarė tarptautinius taikos 
metus, kur elektroninė reklama aki
vaizdiniai kartojo, kad "Australija 
skelb. taiką pasauliui". Taip pat buvo 
pranešta, kad p. R. Hawke taikos 
reikalams paskyrė tris milijonus dole
rių.

Taikos siekimas ir puoselėjimas yra 
sena kepurė, gal net apgaulinga, ries 
iki šiol žmonija šios vertybės dar 
nepasiekė ir jis daugiau žinomas 
pacifizmo vardu, kuris vystėsi remda
masis filosofiškais, doroviškais, ideo
loginiais, ekonomiškais, visuomeniš 
kais ir dieviškos valios įrodymais. 
Pacifistams visada tenka susidurti su 
senomis taikos problemomis, nes buvo 
ir yra sunku pakeisti žmonių nusista 
tymus ir jausmus taikai įgyvendinti. 
Tiesiog neįmanoma pašalinti arba 
sumažinti ekonominį lengtyniavimą, 
jėgos ir galios siekimą. Taip pat 
trūksta priemonių ginčams ir nesuti
kimams spręsti arba nuosprendžiams 
surasti. Nėra tinkamų būdų prižiūrėti 
ir vykdyti taikos susitarimus.

Taikos problemoms išrišti bandomi 
įvairūs būdai. Mėginama religiškai 
paveikti žmones į taikingą - tobulesnį 
elgesį, patraukti juos pavyzdžiais, j- 
jungiant į talkos draugijas pakeisti

VI PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

RUOŠA JAU ĮPUSĖJO
Praeitą mėn. Melbourno Lietuvių 

klube įvyko VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komiteto 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo ats
tovai iš Melbourno, Adelajdės ir Syd- 
nejaus. Nuo paskutinio suvažiavimo 
įvyko pasikeitimų komisijų pirmininkų 
tarpe: Melbourne įvykstančio kong
reso uždarymo parengimų komisijos 
pirmininke sutiko būti Brigita Karazi
jienė, o Zigmui Jokūbaičiui pasitrau
kus iš finansų komisijos pirmininko 
pareigų, jas perėmė Jonas Mašanaus- 
kas, sen.

Suvažiavimui vadovavo ruošos ko
miteto pirmininkas Henrikas Antanai
tis. kuris padėkojo Zigmui Jokūbaičiui 
už iki šiol padarytą darbą, sėkmingai 
surenkant gana didelę sumą pinigų ir 
sudarant kongreso išlaidų sąmatą. 
Zigmas savo firmos, Ericsson, yra 
siunčiamas į D. Britaniją, kur jo 
žinioje bus gamyba ir instaliacija tos 
šalies naujų telefono centrinių.

Artėjant kongresui, intensyvėja ir 
ruošos darbai. Dvi dienas trukusiuose 
pasitarimuose buvo svarstyti finansų, 
programų, kelionių, apgyvendinimo ir 
kongreso pagarsinimo reikalai.

Vienu didžiausių šįmet numatomų 
darbų yra naujas "Svajonių" koncertų 
turas bei pravedimas didelės loterijos. 
"Svajonės" jau sustatinėja naują, 
repertuarą ir apie vidurį šių metų vėl 
koncertuos didžiosiose Australijos 
lietuvių kolonijose, o gale metų tikisi
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netaikingus nusistatymus. Beveik vi
sose religijose užtinkama užsimojimų 
įgyvendinti ne tik asmenišką ramybę 
ir talką, bet ir santykiuose su kitais, 
ieškant taikingų ryšių. Kiti pacifistai 
siūlo vartoti dorovinį įtikinėjimą, 
pasyvų pasipriešinimą, įropdant prie
šui jo aukos draugiškumą, kuris dažnai 
apakusi priešą tik daugiau suerzin
davo, sukeldavo pagiežą ir dar 
didesnę priespaudą. Dėl to dar kiti 
pacifistai ėmėsi veiklaus, nesmurtinio 
pasipriešinimo, vartodami sabotažą, 
agitaciją prieš užpuolėją.

Gal būt, kai šios priemonės ir būdai 
nieko nepadėjo, pacifistai leidosi 
gintis prieš užpuolėją, bet nesutiko 
pagelbėti kitiems, o da- kiti net skelbė 
bendrą, sutelktiną apsaugą prieš 
užpuolėją. Esą taiką mylį žmonės, 
tautos, valstybės turėtų jungtis į 
taikos veiklą. Taip pat abuvo siūloma 
šią veiklą sustiprinti tarptautine 
taikos veikla ir organizacija, kurios 
nuosprendžiams vykdyti turėtų būti 
įkurta jungtinė prievarta.

Tuo tarpu dabar turime dvi taikos 
stovyklas: kapitalistinę ir socialistinę 
- komunistinę. Kaptalistams prikiša
ma, kad jie negali pasiekti taikos, nes 
jie puoselėja vis keriopą lenktynia
vimą. Socialistai - komunistai siekia 
tą lenktyniavimą panaikinti, sukurti 
viso pasaulio "proletariato" dikta
tūrą, perkeisti žmogų ir visuomenę ir 

. tuo išnaikinti taiką ardančius elemen
tus. Jų "utopinė" idėja, bandoma 
paversti tikrove, jau dabar kainavo 
milijonus gyvybių ir tapo žiauri, 
nepakeliama vergėją.

J- ARAS

nuvykti į Jungtines Amerikos Valsty
bes bei Kanadą, kur aplankytų apie 10 
didesnių vietovių. Amerikos koncertų 
tikslas dvejopas: sutelkti lėšų kong
reso ruošai, bet svarbiausia plačiai 
paskleisti PLJK idėją ir paskatinti 
jaunuolius skaitlingai dalyvauti.

Loterijos pirmuoju prizu numatoma 
leisti $ 10.000 vertės automobilį. Šalia 
to dar mažesnių laimikių. Galvojama 
parduoti 6000 bilietų po $ 5. Tam 
tikslui bus sudarytas 120 žmonių 
tinklas, kurių kiekvienas bus atsakin
gas už pardavimą 50 bilietų. Tai 
nereiškia, kad jie patys turės visus 
bilietus išparduoti: iš jų bus prašoma 
sekti bilietų pardavimo eigą, surasti 
daugiau platintojų, laiku atsiskaityti 
už parduotus bilietus ir gražinti 
neišparduotus. Pagal Viktorijoje vei
kiančius įstatymus tokia loterija, turi 
būti pravesta per tris mėnesius. Gerai 
viską suorganizavus galima tikėtis 
tarp $ 12000 ir $ 15000 pelno.

Ruošos komitetas taip pat ieškos 
mecenatų ir garbės rėmėjų, kuriems 
atžymėti jau dabar ruošiamasi, gami
nami žymens ženklai ir lakštai.

Nors lėšų rinkimas yra svarbi 
ruošos komiteto funkcija, neužmirš
tami ir kiti darbai.

Atidarymo komisijos pirmininkė 
sydnejiškė Rita Barkutė suvažiavimui 
patiekė plačią apžvalgą tos komisijos

JAUNIMO KONGRESAS
— VISŲ REIKALAS

"Aš matau Jaunimo Kongresą kaip 
ne vien jaunimo, bet visų lietuvių 
reikalą", sako Henrikas Antanaitis. 
Jis džiaugiasi, kad prie Kongreso 
ruošos darbo prisideda visos trys 
lietuvių kartos - jaunimas, vidurinioji 
ir vyresnioji. Ypatingai džiugu, kad jie 
visi rimtai ir darniai bendradarbiauja.

Henrikas Antanaitis pirmininkauja 
Vi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Organizaciniam Komitetui, 
ruošiant Kongresą, kuris įvyks Aus
tralijoje 1987 metų gale. Tai milžiniš
kas užsimojimas tokiai mažai lietuvių 
kolonijai, kaip mūsų, o didžiausia 
našta kris ant Henriko pečių. Tačiau 
jis pajėgs tą naštą pakelti, nes turi 
gerą organizacinį patyrimą bei su
manumo. Iš profesijos pramonės 
psichologas,šiuo metu jis yra Melbour
no aerouosto vedėjas. Lietuviškoje 
veikloje pasižymėjęs daugybėje sri
čių. Henrikas yra skautininkas, buvęs 
tuntininku, organizavo Vi Skautų 
Tautinę Stovyklą ir jai vadovavo. Yra 
buvęs savaitgalio mokyklos mokytoju, 
studentų sąjungų Sydnejuje bei Mel
bourne pirmininku. Jis priklauso korp! 
Romuvai. Prie išvykos į 1-mąjį 
Jaunimo Kongresą organizavimo jis 
prisidėjo, 11-trajame Kongrese va
dovavo Australijos kontingentui bei 
skaitė užbaigimo paskaitą. Be to yra 
daug metų šokęs tautinius šokius. 
Dabar, po ilgesnės pertraukos, vėl 
prisijungė prie šokių grupės besiruo
šiant Lietuvių Dienoms Sydnejuje. 
Henrikas domisi filatelija, specia
lizuojasi Lietuvos pašto ženkluose. Su 
žmona Dalia augina tris sūnus.

Pirmas žingsnis organizuojant atei
nantį Jaunimo Kongresą - sudaryta 
dvylika darbo komisijų, kuriose daly
vauja ne tik jaunimas, bet ir vidurinės 
bei vyresniosios kartos žmonės. Ko
misijos jau kurį laiką energingai veikia 
Adelaidėje, Kanberoje, Melbourne ir 
Sydnejuje. Apie jų darbus skaitysime 
vėliau.

"Svajonių" organizavimas ir jų 
gastrolės po Australiją sėkmingai 
praėjo. Šiais metais Henrikas tikisi 
"Svajones" nusiųsti į Ameriką. Jos 
turėtų atkreipti amerikiečių dėmesį į 
Australijoje ruošiamą Kongresą.

Kongresas pareikalaus daug lėšų, 

atliktų darbų.Atidarymą Sydnejuje 
nutarta padaryti kaip galima iškilmin
gesnių, pritraukti vietinės spaudos ir 
televizijos dėmesį. Be to numatomas 
susipažinimo vakaras, pora koncertų, 
plaukiojimas po įlanką, anksčiau 
buvusių kongresų atstovų susitikimas 
ir Pietų Amerikos lietuvių "mini" 
kongresas.

Antanas Stankevičius trumpai, bet 
išsamiai nušvietė Adelaidėje vyksian
čios stovyklos ruošą. Stovyklos ruošos 
ir Adelaidės kongreso parengimų 
komisija jau yra numačiusi ir užsakiusi 
stovyklavietę. Šiemet Adelaidės, o 
taip pat ir kitų miestų komisijos yra 
numatę visą eilę parengimų supažin
dinti Australijos lietuvių visuomenę 
su kongreso ruoša, suakt; yvinti jauni
mo veiklą ir surinkti daugiau lėšų.

Studijų dienos vyks Canberroje. 
Antanas Stepanas, negalėdamas suva
žiavime pats dalyvauti, atsiuntė ilgą 
pranešimą apie susitikimus su lietu
viais įvairiuose Europos kraštuose. 
Visur parodyta daug susidomėjimo 
kongresu, tik nusiskundžiama infor
macijas stoka.

teks paremti atstovų iš Pietų Ameri
kos ir iš kai kurių Europos kraštų 
atvykimą. Šiuo klausimu Henrikas 
buvo maloniai nustebintas sulaukęs 
Kongresui aukų iš organizacijų ir 
individų, kurie neprašomi, savo ini
ciatyva jau atsiuntė įvairias sumas. Jis 
labai dėkingas pensininkų grupėms, 
ramovėnams, šauliams ir kitiems, 
kurie savo spontaniškomis aukomis 
parodė suprantą, kad Kongresas 
vertas paramos.

Iki Kongreso beliko nepilni dveji 
metai. Reikalinga visos visuomenės 
moralinė, medžiaginė ir darbo para
ma, kad tikslas būtų atsiektas. Gi 
jaunimas yra mūsų ateitis.

Jie va Arienė
VI P.L.J.K. Informacijos 
Komisijos bendradarbė.

Nuotraukoje Henrikas Antanaitis 
Jaunimo Kongreso Komisijų pirmi
ninkų posėdžio metu, Melbourne, š.m. 
vasario 15d.
Petro Aro nuotr.

Melbourne kongreso atstovai ir 
svečiai praleis tik tris dienas. Per tą 
laiką numatoma surengti koncertą, 
talentų vakarą, oficialų koncerto 
uždarymą ir atsisveikinimo balių.

Suvažiavime pranešimus padarė 
spaudos ir informacijos, techniškų 
darbų, transporto, studijų dienų 
programos, stovyklos programos, 
kongreso leidinio komisijų pirminin
kai.

Sekantis suvažiavimas numatytas 
birželio 7, 8, 9 dienomis.

J.M.
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Sportininkų Pagerbi mas 
G e ei onge

Vasario 9 d. Geelongo sporto klubas 
"Vytis" Balyang Sanc tuary vieto
vėje surengė lešminę - B.B.Q., 
pagerbimui sportininkų, dalyvavusių 
paskutiniojoje Sydnejaus sporto šven
tėje. Tuo pačiu buvo pagerbtas ir 
naujas ALFAS Garbės narys Stasys 
Šutas, dabartinis "Vyčio" pirmi
ninkas.

Virš 70 geelongiškių sportininkų ir 
jų rėmėjų, nors oras ir buvo ne 
pergeriausias, tik vakare skirstėsi į 
namus. Darbščioji klubo valdyba 
atsilankiusius nemokamai vaišino ska
niai kvepiančiais kepsniais, kuriuos ir 
kepė valdybos nariai. Oficialioje 
dalyje, Geelongo L.B. pirmininkas O. 
Šrederis, sveikino naujai išrinktų 
ALFAS Garbės narį -S. Šutą ir 
Geelongo sportininkus, pasidžiaug
damas gražiais atsiekimais ir Jaunimo 
subūrimu j.stiprų klubų. Jis palinkėjo 

sėkmės ateities darbuose. St. Šutas 
pasveikino sportininkus, gražiai pasi
rodžiusius Sydnejuje ir padėkojo 
rėmėjams. Po to jis (teikė pasižymė
jusiems sportininkams dovanas - 
trofėjas. Iki 18 metų mergaitėms: E. 
Šutaitei, N. Luscombe, S. Briggs ir G. 
Starinskaitei. Jos iškovojo krepšinyje 
antrą vietų. Dovanos (teiktos ir 
treneriams P. Obeliūnui ir E. Šutienei.

Laiminguosius loterijos prizus išlošė 
L. Bungarda, L. Volodka ir R. 
Obeliūnienė.

"Vyčio" valdyba nuoširdžiai dėkoja 
atsilankiusiems. "Vyčio" sporto klu
bas yra sutraukąs daugumų vietinio 
jaunimo. Valdyba kviečia tėvus ir 
jaunimų dar neįsijungusi į "Vyčio" 
narių eiles, tapti klubo nariais.

K uja

Australės žais Vilniuje
Š.m. rugpjūčio 8-17 d.d. pasaulio 

moterų krepšinio pirmenybės vyks Sov 
S-je ir Ispanijoje. Žaidynių sugrupa
vimo burtai traukti Muenchene. Mins
ke žais Sov. S-gos, Bulgarijos, 
Kanados, Kubos, P. Korėjos ir P. 
Amerikos rinktinės. Vilniuje žais 
Amerikos, Kinijos, Australijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos bei Azijos žemy
no kvalifikacinio turnyro nugalėtojos.

Australijos rinktinės vadovė L. 
Landon, teigia, kad australės šiose 
varžybose turi kaip niekad geras 
galimybes patekti į finalinių varžybų 
grupę. Iki šiol jos laimėjo prieš

GOLF AS I R AŠ
Pasiklausę daktarų patarimo, kad 

kiekvienam patartina pasivaikščioti 
nors 2 kilometrus per dieną, visi 
draugai pradėjo žaisti golfą. Sako, 
nejaugi mieruosi kiek suvaikščioji, o 
apėjęs golfo aikštę, padarai kokia 
dešimt km, tai gali ramiai ilsėtis 
savaitę. Nutariau pradėti žaist ir-aš, 
bent turėsiu apie ką kalbėt subu
vimuose, pav.: kiek sviedinukų pame
čiau, kiek išgraibiau iš vandens, o kiek 
žolėse dingo!

Užsisakiau pamokas; sako, būtinai 
reikia šešių. Pradžia sekmadienį 9 vai. 
Pirmą sekmadienį, miegojus vos kelias 
valandas (mat, klube buvo paren
gimas) išlekiu iš namų, saulei tekant. 
Atvažiuoju, aišku, pirmoji, paukščiai 
čiulba, daržininkas laisto gėles, klau
siu, kur tos golfo pamokos. Sako - ten 
už tų gėlynų prie "Pro shop". 
Nenorėdama pasirodyt, kad pirmą 
kartų esu tokioj vietoj, žiūrinėju 
"golfo clubs". Prieina toks mažiukas 
pilvotas vyras ir klausia, ar aš į 
pamokų atėjau. Nejaugi meluosiu - 
prisipažįstu. Dešimt minučių, jis 
laukia savo padėjėjo, kad galėtų 
palikti kam nors krautuvę.

Po kiek laiko susirenka "golfinin- 
kai" ir storulis veda mus žąsele prie 
"training green". Na, ir prasideda... 
Lazda laikoma inčas nuo viršaus, 
dešinės rankos mažasis pirštas užden
gia kairės rankos pirmąjį, užsuki 
dešinę ranką, uždengi kairį nykštį. 
Viskas susisuka, instruktorius pataiso 
ir prasideda pirmoji pamoka. Suspau
dus lazdą iš visų jėgų laikau, kad 

Vengrija, Čekoslovakija, (ketvirtą 
geriausių komandų Europoje), Kiniją 
(Los Angeles olimpiadoje laimėjusią 
bronzos medalį) ir kt.

Vyrų pirmenybės vyks Ispanijoje 
liepos 6-20 d.d., dalyvaujant 24 
pasaulio valstybėms. Australai yra 
"B" grupėje, kuri žais El Ferrol 
mieste kartu su Sov. S-ga, Uragvajum, 
Izraeliu, Kuba, Angola.

Australai atidaryme žals su Kubos 
rinktine. Iki šiol Australija yra tik 
vieną kartą laimėjusi prieš Kubą, iš 
žaistų 8-rių rungtynių priešolimpi- 
niame turnyre 1964 m. Japonijoje.

nenuslystų pirštai, sako, reikia lais
vai, paleidi, sustato kojas ir mosikuo- 
jam lyg muses vaikydami. Už poros 
minučių jau "mokam". Dabar gaunam 
po keturis sviedinukus, visi bandysim 
juos numušt. Atrodo lazdą laikau 
gerai, sulenkiu kojas ir mušu. O tas 
sviedinukas, kad būtų nors futbolo 
didumo, tai gal pataikytum, dabar 
žolės laksto į šonus, o jis vis toj pačioj 
vietoj. Klausiu kodėl nepataikau. 
Sako, nenorėk viską išmokti per 
valandą ir be to rankas vėl susukau, 
kojas ne taip sulenkiau.

Parvažiavus namo tęsiu pamoką 
toliau. Po valandos kiemas kaip 
išartas, katė užsilipus ant tvoros 
išpūtus akis seka kiekvieną judesį.

Po savaitės - antra pamoka: tas 
pats plius "follow through", išpildo
mas kaip "balerinos piruet", gražiai 
užsukant kojas...Grakštumas kaip 
"karvės ant ledo", bet užtat pataikau 
į sviedinuką, ūpas geresnis. Parva
žiavus vėl ariu kiemą. Vyras pataria 
pririšti sviedinuką, kad nereikėtų vis 
ieškoti krūmuose. Susiradus virvę 
prirlšu prie baltiniams džiaut " Hoist" 
ir mušu toliau. Bet virvė narpliojasi 
ant lazdos, kol atvynioji, nusibosta. 
Pasiėmus lazdą daužau slyvas po 
kiemą, nors nereiks rinkt!

Šešis sekmadienius mokausi golfo. 
Sviedinukai dingsta tarp suverstų 
medžių šakų, baigiu surinkt slyvas, 
katė laiką leidžia pas kaimynus, o 
vyras bijo net nosį į kiemą iškišti, kad 
negautų su slyvą į akį.

Melbourne mano pirmas pasi

1980 m. Mas' ' oje australai kubie
čiams pralaimėjo 7-niais taškais, bet 
laimėjo prieš Italiją 7-niais taškais, o 
italai laimėjo prieš Kubą tokiu pat 
rezultatu. Visos trys komandos buvo 
kandidatės į finalines krepšinio var
žybas, tačiau Australija, dėl mažiau
sio metimų skaičiaus iš varžybų 
eliminuota ir finaluose nedalyvavo. 
Australija iki šiol yra tris kartus 
pralaimėjusi prieš Urugvajų - antrųjų 
Pietų Amerikos rinktinę, bet yra 
nugalėjusi Braziliją, Pietų Amerikos 
čempionę.

rodymas! Pasiskolinus senus svainės 
batus (mat, aukštom kulnim neleidžia); 
išsinuomoju lazdas ir išvažiuoju į 
aikštę. Netikėdama savo akim.iš pirmo 
sykio pataikau, sviedinukas nurieda du 
metrus. Pirma skylė keturių "par", 
man tur būt, reiks dvidešimt, bet kas 
skaičiuos?! Mano partneriai skaičiuo
ja savo "strokes", o aš duodu iš visų 
jėgų net apsisukdama kelis ratus. 
Sako - stovėk vietoj, žiūrėk į 
sviedinuką, nekelk galvos, nusuriesk 
rankos. Australas iš gretimo fairway 
šaukia: "Murder the ball!" aš 
"murder" kiek galėdama, bet svie
dinukas nė iš vietos. Galų gale 
pataikau, ovacijos iš visų pusių. 
Einam prie sekančios skylės, vėliavėlė 
plėvesuoja kalne. "Nejaugi į kalną?" 
Jie sako: "Pakelk ir užlėks". Lengva 
pasakyti "pakelk", laimė, kad iš vis 
pataikau, o čia - "pakelk". Šiaip ne 
taip užsivarau, žingsnis į kalną, du 
atgal. Tik spėjau kvapą atgauti, 
traukiam prie sekančios skylės. Ant 
kulnų pūslės, nes pamiršau užsimauti 
kojines. Delnas irgi pūslėtas. Mat, 
golfininkai dėvi pirštinę ant kairės 
rankos, negalėjau suprast, kodėl tik 
vieną pirštinę, lyg negalėtų nusipirkti 
dviejų. Sukandu dantis. Liko dar 
devynios skylės. Pasakysi, kad pavar
gai ar kad delnas pūslėtas - vėl visi tik 
gardžiai pasijuoks. Sekanti atrodo bus 
lengvesnė nuo kalno žemyn, vieni 
juokai. Vienas sviedinukas dingsta už 
dviejų metrų kažkur žolėse, antras po 
trijų bandymų šone griovy, trečias 
atsimušęs į medį nurieda į vidurį 
"Fairway", ir kaip aš jį taip aukštai 
pakėliau. Purtau galvą netikėdama, 
turbūt viską sukoordinavau, ir kojos

Li etuvoj e

Pasaulio krepšinio pirmeybėse Ispa
nijoje š.m. liepos 6-18 d.d. viena iš 
varžybų favoričių yra Sov. S-gos 
vyrų komanda, kurioje žaidžia A. 
Sabonis, V. Chomičius, R. Kurtinaitis 
iš Kauno "Žalgirio". Š. Marčiulionis iš 
Vilniaus "Statybos" ir trys latviai 
krepšininkai.

Gruzijoje vykusiose Sov. S-gos 
džiudo varžybose plungietis A, Šakinis 
laimėjo antrą vietą. Jis pakviestas į 
Sov. S-gos rinktinę.

Straipsnio autorė golfo klube Can- 
berroje.

nesusisuko! Pasitikėjimas didžiausias, 
tik reikia atsimint kaip tas viskas 
pasisekė. Bet vėl ranka sulinko, galva 
pakilo...Daina be galo.

Po penkių valandų baigiam ąšto- 
nioliką skylių, susidėję daiktus trau
kiam namų link kalbėdamiesi. "Jei aš 
būčiau vartojęs 3 numerio lazdų, 
būčiau pataikęs tiesiai į "green", "Jei 
mano būtų neatsimušęs į tų mažų 
eglaitą, būčiau turėjęs "birdie". 0 aš? 
Jei aš būčiau visur pataikius iš pirmo 
sykio, būčiau visus aplošus.

Onutė Maksvytienė
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PR A NESI MAI Sydnejus

I?A R APIJOS
PR ANESl MAI

I. Velykų 
pt'isikėli mą

REKOLEKCIJOS, arba vidinis sie
los atsinaujinimas SYDNEJAUS LIE 
TUVIAMS BUS KOVO 21. 22 ir 23 
d.d. Verbų sekm. savaitgaly St 
Joachims bažn. Lidcombe.

Šių metų gavėnios rekolekcijoms 
nebuvom numatė kviesti ką nors iš 
užsienio. Buvo man pasižadėjęs kun. 
dr. P. Bašinskas, bet neseniai paskam 
bino, kad dėl pasilpusios sveikatos 
vargu ar begalėsiąs j Sydnejų atvykti.

Greičiausia, kad šios gavėnios 
rekolekcijas Sydnejuje praves mūsų 
misijonierius, - kun. P. Martūzas, kuris 
sakys pamokslus rekolekcijų temomis.•
R e kol e kcij ią 

tvarka

KOVO 21 D. - PENKTADIENI - 
rekolekcijų pradžia. NUO 5 V A L. 
išpažintys (kun. P. Martiizas ir prel. P. 
Butkus). G.30 vai. įžanginis pamoks
las. 7.15 vai. australų kryžiaus keliai. 
7.30 vai. Šv. Mišios, komunija, 
rekolekcijų pamokslas ir vėl išpažin 
tys — kol bus užbaigtos...

KOVO 22 I). - ŠEŠTADIENI 
išpažintys NUO 2 VAL. 4 vai. pirmoji 
konferencija ir vėl išpažintys ir 
kryžiaus keliai. 5 vai. Šv. Mišios, 
komunija, rekolekcijų pamokslas ir vėl 
išpažintys.

KOVO 23 D. VERBŲ SEKMA
DIENĮ užbaigiamoji rekolekcijų diena 
- išpažintys NUO 9.30 VAI., ir per 
pamaldas 11.30 vai. iškilmingos reko
lekcijų pamaldos, giedant "Dainos" 
chorui, rekolekcijų pamokslas, visų 
bendra komunija (ir tiems, kurie ją 
būtų priėmę anksčiau.)

Tuoj po Mišių - užbaigimo pamoks
las, palaiminimas ir atlaidų suteiki
mas.
"O Dieve - tik tu mano Dievas, 
Nuoširdžiai tavęs ieškau. 
Ilgis Tavęs mano siela;
Kaip ištroškus dykynė, be 

vandenio žemė" 
(iš psl. 62.)

Tad atidėję visus darbus - rūpes
čius, - o ypač pramogas, - kuo 
nuoširdžiau susikaupę atlikime šias 
rekolekcijas, nes tik prisikėlę dvasioje 
galėsime prasmingai džiaugtis Kris 
taus Prisikėlimą Velykose! Tedžiugina 
sielą taurus Aleliuja!.

Li etuvos 
kli erikams

Neseniai iš Lietuvos prasiveržė 
skaudi žinia, kad vasario 6 d. auto 
nelaimėje žuvo kun. JU OZ AS ZDEBS- 
KIS, Rudaminos klebonas, kovotojas 
už tikėjimo ir žmogaus teises, ir 
nuteistas kalėjimu, kad mokė vaikus 
katekizmo.

Gal dar prasiskverbs ir paslėpta 
tiesa, bet ir dabar mes nujaučiam, 
kodėl Lietuvoj vis atsitinka nelaimės, 
kuriose žūsta veiklūs ir kovingi 
kunigai...

Bet ar ne ryžtingas Lietuvos 
jaunimas, kuris ir pro kliūčių užtva
ras, net GPU tardymus veržiasi i 
kunigų seminariją, kad pasiruoštų būti 
kunigais - tarnauti Dievui ir broliams 
Tėvynėje!

Jau treti metai Sydnejaus lietuvių 
parapija remia tuos klierikus Lietu
voje. kurie be visokių pinklių dar turi 
kęsti ir materialių nedateklių sunku
mus. Mūsų paramą sėkmingai gavę, jie 
labai džiaugiasi ir dėkoja.

Tad ir š.m. Vasario 16 pamaldų II- 
joj rinkliavoj buvo suaukota $ 337.75. 
Prisidėjo ir asmeniškos aukos: Gyvojo 
rožančiaus būrellis $ 25, Alfa Savic
kienė S 25. Eleonora $ 5 ir Sydnejaus 
lietuvių kapelionas $ 100.

Tikiuosi, kad atsiras dar ir daugiau 
dosnių parapijiečių, kurie suteiks 
pagalbos, paguodos ir džiaugsmo 
Lietuvos jaunuoliams - klierikams!

Prel. P. BUTKUS 
. ■■ 111........

MA R G U C I U 
D A 2 Y MAS

Tęsti margučių dažymo tradiciją 
Sydnejaus apylinkės valdyba sekma
dienį, kovo 16 d., 2 vai. Lietuvių klube 
ruošia margučių dažymą - kursus. 
Dideli ir maži, tėvai ir vaikai, 
organizacijos kviečiami dalyvauti. 
Taip pat nuoširdžiai prašomi prisidėti 
tie. kas turi patyrimo margučių 
dažyme.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

S A V AI T G ALI O 
M O K Y K L OS 
ĮSKYLA

Sydnejaus parapijos savaitgalio mo 
kykla ruošiasi pirmai šių metų išvykai 
į gamtą. Planuojama Anzac dieną, 
balandžio 25, važiuoti grybauti į 
mišką prie Jenolan caves. Tikriausia 
nuomuosime 50 vietų autobusą. Kartu 
važiuojant galėsime padainuoti, pa
juokauti ir pasidžiaugti didelėje 
mokyklos šeimoje. Kaip ir pereitais 
metais grybausime viename miške, 
kitur laimės nenumatoine ieškoti, ir, 
žinoma, sustosime kaimo smuklėje 
atsigaivinti.

Kai planai bus galutinai išspęsti, 
paskelbsime skaitytojų žiniai.

Mokyklos Tėvų komitetas ir vėl 
suklydo. Labai atsiprašome, ponas 
Jonas Sakalauskas iš Cabramattos, ne 
p. P. Sakalauskas, buvo tas mielas 
mokyklos rėmėjas paaukojęs prieš 
pereitas Kalėdas $ 100. Labai, labai 
ačiū p. J. Sakalauskui.

Tėvų komitetas

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Sydney Lie 
tuvių moterų socialinės globos drau
gijai, paaukojusiai $150 mūsų veiklai 
paremti.

Sydnejaus lietuvių 
Žmbgaus teisėms ginti 

draugija.

PATIKSLINIMAS

"Mūsų Pastogės" Nr. 7 S.L.M.S.G. 
D-jos Užgavėnių vakaro padėkos 
skelbime, tarp pasidarbavusių nebuvo 
paminėta p. R. Migieriė ir p. L. 
Stašionienė.

Už ką labai atsiprašome.
S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

ALT K OS 
"BALTIC NEWS"

Syd.Lietuvių Moterų d-ja $ 150
Dr. R. Kavaliauskaitė $ 25 

Nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 

"Baltic News" atstovas NSW.

SYDNEJAUS LIETUVIU 
N AMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-141)

Kovo 23 d. sekmadienį 2.30 p.p.

TU R G US

Dideli, įdomūs laimikiai! Laukiame visų.

Balandžio 5 d. šeštadienį 7.30 vai.

BAVARIEClU vakaras

Jauki nuotaika, puiki muzika. Kviečiame visus.
įėjimas $ 6, įskaitant ir lengvą užkandį.

Artėja

METINIS KLUBO BALIUS

Jis įvyks gegužės 5 d. *

B R A N EŠI M AI '

Padėka ir 
praneši m<as>

Gražiai paminėjus Nepriklausomy
bės Šventės sukaktį, nuoširdžiai 
dėkojame pavieniams asmeninis ir 
organizacijoms - grupėms prisidėju
sioms prie parlamentarams ir kitiems 
svečiams ruošto priėmimo vasario 14 
d. ir taip pat sekmadienį, Vasario 16 
d. pamaldose ir po to minėjime 
Lietuvių Namuose. Ypatingai dėkingi 
p. A. Taškūnui iš Hobarto ir mūsų 
jaunimui gausiai dalyvavusiems ir 
mums padėjusiems abiejomis progo 
mis.

Primename, kad Margučių dažymo 
popietei, įvykstančiai ŠEŠTADIENI, 
KOVO 15 d. dar yra kelios laisvos 
vietos. Prašome registruotis kuo 
greičiau pas sekretorių A. Žilinską, 
vakarais ir savaitgaliais, tel. 583- 
4258.

ALB Melbourne 
Apylinkės Valdyba

SYDNEJAUS KLUBUI SKUBIAI REIKALINGAS 
KLUBO VEDĖJAS - SECRETARY/MANAGER

Dėl susidėjusių asmeniškų aplinkybių dabartinis klubo vedėjas 
(secretary-manager) Arminas Sepokas 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

KOsųpeSTOGt AUSTRALIA^ LITHUANIAN

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:P.O. Box 550 Bankstown 
2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846: Redakcijos - 70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

Mel bourn tas

LIETUVIŠKOJI KNYGA
Gauta: Liet. Kat. Mokslo Akade

mijos leidinys Antano Salio Raštai III, 
įvairūs straipsniai, Roma 85. Aukojo: 
G. Baltutytė - retenybių stovui 
Lietuvos Finansų Ministerijos Mokes
čių D-to 1000 litų vertės vekselis. 
A.E. Bakaičiai - Maironio poemos: 
"Jaunoji Lietuva", Mūsų vargai", 
baladės. Eilėraščių rinkiniai: G. 
Astrausko "Nemėgstu odžių" 61, L. 
Giros "Raudonosios aguonos" 69, L. 
Gutausko "Ištrūko mano žirgai" 61, 
K. Kubilinsko "Kalnų ilgesys" 70. 
Sudarė Dalia Montvilienė, 11. Nijolė 
Kryževičiūtė - Jurgelionienė įvairių 
autorių eil. rinkinys "Neklauskit 
meilės vardo" 70. Violeta Palčinskaitė 
"Žemė kėlė žolę" 61. A. Vienuolio 
"Padavimai ir legendos", ii. Albina 
Makūnaitė 71. I. O'Dwyer-P. Cvirkos 
"Cukriniai avinėliai, 5 laida, ii. L. 
Skerstonaitė, K. Borutos "Čir vir vir 
pavasaris”, ii. L. Prialgauskaitė 81. 
Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas
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