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Kaži mleras Kazlauskas
Nedaug mūsų čia tebėra likę. 

Lietuvių eilės diena iš dienos retėja, 
jose lieka tarpai, kurlę Jau niekas 
neužpildys. Vieni, apleisdami ši pa
sauli Išnyksta be pėdsakų, kartais tik 
po kurio laiko sužinant, kad štai jau to 
žmogaus nėra. Kiti palieka savo 
pėdsakus vaikuose, darbuose, žmonių 
prisiminimuose.

Pernai metais mus apleidęs a.a. 
Kazimieras Kazlauskas neišnyko be 
pėdsakų. Šiame pasaulyje liko du jo 
sūnūs, Algis ir Karolis, kurie savo 
laiku plačiai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime: ėjo i lietuvių kalbos kursus, 
dalyvavo skautuose, bendradarbiavo 
Melbourne leidžiamame "Jaunimo 
kvieslyje". Dabar Algis gyvena Ame
rikoje, o Karolis praktikuoja psichi
atriją čia pat Melbourne.

A.a. Kazimieras paliko ir kai ką 
daugiau: savo testamene šis kilnus, 
malonus ir draugiškas lietuvis "Mūsų 
pastogės" leidimui paskyrė tūkstanti 
dolerių, o Australijos lietuvių fondui, 
savo žmonos Veronikos ir automobilio 
katastrofoje žuvusio sūnaus Rai
mundo prisiminimui paskyrė tris 
tūkstančius dolerių.

Gimė a.a. Kazimieras Žemaitijoje. 
Telšiuose lankė mokytojų seminariją. 
Tarnavo policijoje Kaune, po to 
Raseiniuose. Ten vedė mokytoją 
Veroniką. Per bolševikmetį areštuotas 
ir kalinamas. Žmonos pastangomis iš 
kalėjimo išleistas i Vokietiją, kur 
pragyveno visą karo metą. Vokiečiai į 
Lietuvą grįžti jam neleido.

Po karo atvykęs į Australiją, po 
privalomos "tarnybos" pradėjo versli- A.A. KAZIMIERAS KAZLAUSKAS

ninkauti. Užauginęs ir išmokslinęs 
šeimą, gyvenimui einant rudeniop 
apsigyveno gražiame Melbourne prie
miestyje Ivanhoe. Prieš du metus mirė 
Kazimiero gyvenimo draugė Vero
nika. Pernai metais, vykdamas aplan 
kyti Kanadoje gyvenančio brolio ir 
Čikagoje esančio sūnaus Algio, a.a. 
Kazimieras buvo ištiktas širdies 
smūgio, nuo kurio neatsigavęs mirė. 
Lietuvoje, Klaipėdoje gyvena dar 
vienas jo brolis.

Savo pažįstamų ir draugų prisimi
nimuose jis paliko vaizdą gero 
lietuvio, doro, nuoširdaus ir malonaus 
žmogaus, ištikimo draugo.

Nors didelių žemiškų turtų a.a. 
Kazimieras ir neužgyveno, bet lietu
viškiems reikalams jis paliko suma 
pinigų, kuri gali būti pavyzdžiu mums 
visiems.

Ilsėkis ramybėje, Kazimierai!

J. MAŠANAUSKAS

Kazlauskų šeima, kurią a.a. Kazimieras norėjęs priminti savo palikimu 
Tautos Fondui ir "Mūsų pastogei".
Iš kairės: a.a. sūnus RAIMONDAS; inžinierius sūnus ALGIMANTAS, 
gyvenąs JAV Čicagoje, baigęs Melbourne universitetą, magistro 
laipsnį įsigijęs Čikagoje; vedęs, augina 4 dukras; a.a. VERONIKA 
KAZLAUSKIENĖ, mirusi 1984 m.; a.a. KAZIMIERAS KAZLAUSKAS 
miręs 1985 m.; sūnus gydytojas KAROLIS, gyvenąs Melbourne ir 
besiverčiąs gydytojo psichiatro praktika; vedęs, augina 3 sūnus.

Kazimiero Kazlausko nuotrauką redakcijai maloniai atsiuntė velionio 
sūnus dr. Karolis Kazlauskas, o šeimos - p. Albertas Zubras. Abiems 
nuoširdus ačiū.

SPECIALI ELTOS LAIDA
LIETUVIŲ VEIKLA BERNO KON
FERENCIJOJE

(Informacija gauta iš VLIKO atstovo 
Šveicarijoje ir Austrijoje, Algio Kli- 
maičio).

Nuo š.m. balandžio 15 d. iki gegužės 
26 d. Berne, Šveicarijoje, vyksta 
CSCE ekspertų konferencija žmonių 
ryšių klausimais. Joje dalyvauja 35 
valstybių, pasirašusių Helsinkio Baig
minį Aktą, atstovai. Konferencijoje 
svarstomi tokie klausimai, kaip per
skirtų šeimų sujungimas, giminių 
lankymas, kelionės asmeniškais ir 
profesiniais reikalais, jaunimo ben
dradarbiavimas ir kt.

Prieš konferencijos atidarymą vyko 
aštrios diskusijos dėl posėdžių vie
šumo. Daugelis Vakarų valstybių 
atstovų norėjo, kad konferencijos 
eiga būtų vieša, o Sovietų Sąjunga ir 
Rytų valstybės kategoriškai reika
lavo, kad posėdžiai būtų uždari. Buvo 
rastas kompromisas: atidarymo ir 
uždarymo posėdžiai buvo vieši, o kitos 

diskusijos vyko už uždarų durų. Iš 
šalies žiūrint, stebėtojui gali atrodyti, 
kad t.uo būdu Sov. Sąjunga ir Rytų 
valstybės pasiekė savo tikslą. Tačiau 
iš tikro kasdien po du, tris kartus 
Vakarų valstybių delegacijos in
formuoja žurnalistus ir stebėtojus 
apie konferencijos eigą. Šita praktika 
nepažeidžia sutarto kompromiso, ir 
tuo būdu pašaliniai asmenys gali sekti 
konferencijos eigą.

Konferencijoje greta 35 valstybių 
delegacijų taip pat gali dalyvauti vad. 
"nevyriausybinių organizacijų" at
stovai, kuriems pripažįstamas ofi
cialus statusas. Jie gali visur įeiti, 
susitikti su valstybių delegatais bei 
spaudos pareigūnais. Šį statusą pri
pažįsta konferencijos šeimininkas, 
Šveicarija.

JAV, kurios greta kitų Vakarų 
valstybių nepripažįsta Lietuvos prie
vartinio įjugimo į Sovietų Sąjungą, 
pasiūlė VLIKO atstovams pripažinti 
oficialų "nevalstybinių organizacijų" 
atstovų statusą, ir balandžio 14 d. 
prieš oficialų konferencijos ati

darymą, Šveicarijos valdžia įteikė 
VLIKO pirmininkui dr. K. Bobeliui. 
VLIKO atstovui Šveicarijoje Algiui 
Klimaičiui ir Algiui Bobeliui akredi
taciją kaip "nevalstybinių orga
nizacijų" atstovams. Kartu su lietu
viais buvo akredituoti estų ir latvių 
atstovai.

Trys Pabaltijo delegacijos buvo iš 
anksto susitarę Berne įsteigti spaudos 
ir informacijos biurą, kuris pradėjo 
veikti nuo balandžio 14 d. ir veikė 
ištisą savaitę. Pabaltiečių biuras 
veikė Bristolio viešbutyje, labai arti 
konferencijos vietovės, taip kad biurą 
dažnai aplankė akredituoti žurna
listai. Lankytojai rado gerai paruoštus 
informacijos biuletenius, ir galėjo 
pasikalbėti su pabaltiečių atstovais. 
Informacinio biuro vedėjas buvo 
Šveicarijos lietuvis Algis Klimaitis. 
Jam efektingai talkininkavo latviai. 
Vaiva Pilkite iš V. Vokietijos ir Imants 
Freimanis iš Švedijos.
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ŠVIEŽIAUSIA KOMUNISTŲ 
AUKA

Prieš ' keletą mėnesių Amerika 
Išdavė jugoslavų komunistinei val
džiai 89 metų Andiją Artukovič. 
kuris, vokiečių okupacijos metu buvo 
Kroatijos vidaus reikalų minist.eriu. Iš 
patirties žinome, kiek turėjo galios 
taip vadinami ministerial po vokiečių 
karine administracija karo metu.

Štai komunistams su izraelitų 
pagalba pavyko parsivežti Artuko- 
vičių ir skubiai nuteisti jį mirti. Jo 
sūnus Vladimiras Artukovičius, (Los 
Angeles), pranešė, kad jugoslavų 
komunistai nepriėmė jokių liudininkų, 
jokių dokumentų ar advokatų Artu- 
kovičlaus gynybai. Jo sūnus, pats 
advokatas, kalbėdamas iš Los Angeles 
su Mike Willessee įspėjo australus būti 
atsargiems, nes tos pačios grupės yra 
pradėjusios panašią akciją Austra
lijoje. "Kiekvienas patriotas gali būti 
apkaltintas karo nusikaltėliu", sakė 
advokatas Artukovičius. Bendruo
menių vadovybės turi imtis žygių 
užkirsti kelią "raganų medžiotojams", 
kol dar jų ragai yra trumpi.

A. KRAM1L1US
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Alfonsą Bikulči ų ;pi?isi minus
Buvo niūri gegužės 28-ji, kai 

Melbourne prieš 15 metų su šiuo 
pasauliu atsiskyrė lietuvybei pasi
šventęs taurus lietuvis Alfonsas 
Bikulčius. Jo dvasioje visada buvo jo 
kraštas, jo gimtinė Zarasų apskrityje; 
miškų, ežerų, piliakalnių kraštas, 
turtingas legendomis. Ten jis užaugo 
dešimties vaikų patriotinėje šeimoje. 
Septynerlų metų liko našlaitis.

Jaunų metų būdamas jau priklausė 
Salako Šaulių būriui. 1926 m. pašauk
tas kariuomenėn, tarnavo 4 pėst. L. K. 
Mindaugo pulke, Panevėžyje. Būdamas 
labai gabus, per dešimt mėnesių baigė 
mokomą kuopą ir tapo pakeltas į 
puskarininkius, o 1927 m. gavo viršilos 
laipsnį. Vėliau lankė vakarinius 
kursus, įsigijo gimnazijos pažymėjimą 
ir buvo perkeltas į 4-tą pėst. pulką 
Pajuostėje dirbti štabe.

Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas 
Lietuvos 10 metų Nepriklausomybės 
jubiliejiniu medaliu ir už ypatingus 
nuopelnus Lietuvos ugniagesybai Ar
timui Pagalbon 3-čio laipsnio ordinu.

Alfonsas nesitenkino vien kariuo'- 
menės užsiėmimais, visą laisvalaikį 
skyrė šauliams, ilgus metus buvo būrio 
vadu.

Rusams okupavus Lietuvą, kurį 
laiką priklausė rezistencijai. Pasi
traukęs su žmona Terese į Vokietiją, 
iš ten 1948 m. emigravo į Australiją. 
Kaip ir daugeliui, kūrimasis sveti
mame krašte nebuvo lengvas. Abu su 
žmona buvo paskirti į Sale miestelį 
Viktorijoje, dirbo ligoninėje. Bet 
mažame miestelyje Alfonsui trūko 
erdvės. Jis buvo pasiruošęs ir tauti
niam darbui. Intymiausi jo sielos 
virpesiai ieškojo problemų sprendimo 
išraiškos ir jis su žmona persikėlė į 
Melbourną. Čia jis tuojau įsijungė į 
Bendruomenės veiklą, kur paliko 
nemažą savo darbo ir finansinį įnašą. 
Uoliai dalyvavo lietuviškoje veikloje: 
buvo L.K.V.S. "Ramovė” ilgametis 
valdybos narys, Melb. Bendruomenės 
valdybos narys, A.L.B. Krašto Tary
bos narys, Tautos Fondo narys ir - 
kartu su žmona - tapo pirmuoju Melb. 
Liet. Klubo amžinuoju nariu. į 
pasiimtas pareigas visada žiūrėjo 
rimtai ir atsakomingai.

Alfonsas gyveno ir sielojosi praė
jusio gyvenimo akimirkomis. Pro jo 
šviesias ir dėmesingas akis prabėgo du 
pasauliniai karai. Sužėravo Lietuvos 
Nepriklausomybės metai su visomis 

galimybės. Alfonsas turėjo retą suge
bėjimą džiaugtis pozityvios veiklos 
troškuliu Lietuvai. Atsidėjęs dirbo ir 
išeivijoje sau prisiimtos karinės prie
saikos tiesoje. Kovotojo temperamen
tas ir meilė broliui lietuviui ir Lietuvai 
buvo jo širdyje iki paskutinio atodūsio.

Gulėdamas ligoninėje Alfonsas pa
rašė laišką, tarsi testamentą savo 
mylimai žmonai Teresei, o taip pat ir 
visiems Melbourno lietuviams:

"Mano karsto neturi puošti gėlės, 
nes paniekinčiau tuos, kurie žuvę už 
Tėvynę ir kurių kūnai buvo tampomi 
po turgavietes be jokios pagarbos, 
arba žuvo Sibiro taigose. Pranešant 
apie laidotuves pranešti, kad nesiųstų 
gėlių. Kas norės pagerbti gėlėmis, kad 
skirtų Lietuvių Namams".

Jo pavyzdžiu per tą eilę metų, jau 
daug pasekė ir vietoje gėlių aukoja 
piniginę sumą kuriai nors lietuviškai 
organizacijai.

Alfonso rankos buvo dosnios visoms 
organizacijoms ir tą tęsia jo žmona 
Teresė.

Nė valandėlės neabejoju, kad išsi
pildys, Alfonsai, visi Tavo troškimai. 
Vėl sužėrės Lietuvos dangus ir saulė 
ir Tavo gimtinės ežerai bus įjungti į tą

naują laisvės srautą. Tartum Baltijos 
gintaro kruopelės susirinks išsibarstę 
po pasaulį lietuviai ir vėl klestės 
vientisa tauta.

ALISA BALTRUKONIENĖ'

ELTA praneša;
VLIKO MEMORANDUMAS BERNO 
KONFERENCIJOS DELEGATAMS

Balandžio 15 d. Berne, Šveicarijoje, 
prasidėjo Helsinkio Baigminį Aktą 
pasirašiusiųjų valstybių ekspertų 
konferencija. Šia proga, kovo 17 d. 
VLIKAS pasiuntė 27-ių valstybių 
užsienio reikalų mlnisteriams memo
randumą apie "žmonių ryšius Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje". Memoran
dumas taip pat buvo įteiktas delega
tams Berne.

Memorandumas primena, kad Hel
sinkio Baigminį Aktą pasirašusios 
valstybės pažadėjo palengvinti judė
jimą ir ryšius tarp šių valstybių 
piliečių, institucijų bei organizacijų. 
Šios valstybės įsipareigojo palengvinti 
šeimų susivienijimą, susitikimus tarp 
šeimos narių, vedybas tarp valstybių 
piliečių ir kt. 1983 m. rugsėjo mėn. 
paskelbtas Madrido konferencijos 
baigminis dokumentas taip pat turi 
keletą panašių punktų.

Pasak Memorandumo, sovietinė val
džia yra ypač nepalankiai nusiteikusi 
prievarta prijungtųjų Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos piliečių atžvilgiu, nes 
tose šalyse veikia stipri opozicija 
sovietiniam režimui. Pagrindinė šeimų 
narių perskyrimo priežastim buvo 
masiniai išvežimai į Sibirą ir daugelio 
pabėgimas į Vakarus. Helsinkio Baig
minio Akto paskelbimas sukėlė vilčių 
perskirtoms šeimoms, kurių daugelis 
bematant įteikė prašymus susivienyti 
ar pasimatyti su savo šeimos narriais. 
Jų prašymai buvo atmesti, nes sovietų 
valdžia daugumą šių šeimų laiko 
"liaudies priešais".

Memorandume išvardinti aštuoni 
pastaruoju metu Berno konferencijos 
delegatams įteikti prašymai:

1. KAZYS ERINGIS (Čikaga) - 
leidimo žmonai Elenai ir dukterims 
Vaivai bei Elenai susijungti su juo 
JAV-ėse;

2. HERBERT JODWALIS (Alaska) 
- leidimo seseriai Agnietei Danai 
Adomavičienei apsilankyti pas jį ir 
kitus šeimos narius JAV-ėse.

3. KAZYS MERECK1S (St.Peters- 
burg, Florida) - leidimo sūnui Kazi
mierui su šeimą atvykti pas tėvą.
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4. STEFANIJA VYŠNIAUSKIENĖ 
(Baltimore, MD.) - leidimo anūkui 
Virginijui Lukoševičiui ir anūkei 
Inonai Lukoševičiūtei-Vaitkienei ap
lankyti ją.

5. POVILAS VYŠNIAUSKAS (Ka
nada) - leidimo bent vienam iš savo 
trijų sūnų aplankyti jį prieš jam 
mirštant.

6. ALFONSAS KAIRYS (Kanada) 
- leidimo savo broliui Zenonui 
apsilankyti pas jį.

7. PETRAS IR VANDA GIE
DRAIČIAI (Kanada) - leidimo duk
teriai Alinai Ločerienei su šeima 
atsikelti pas juos į Kanadą.

8. TEKLĖ BENOTIENĖ (Kanada) - 
leidimo savo sūnui Povilui ir dukteriai 
Irenai Merkienei aplankyti ją.

(Pavėluotai gauti kiti prašymai bus 
įtraukti į VLIKO memorandumą ir 
pristatyti Vienoje įvyksiančioje kon
ferencijoje. Red.).

Memorandumo skyriuje, "Nubausti 
už norėjimą emigruoti", aprašomi 
konclageriuose kalinamų EDITOS 
ABRUTIENĖS, dr. ALGIRDO STAT-
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KEVIČIAUS, ir VYTAUTO SKUO
DŽIO atvejai. Cituojamas JA V Vals
tybės Departamento pranešimas apie 
žmogaus teisių padėtį įvairiuose 
šalyse, kuriame sakoma, kad "pasta
rųjų poros metų bėgyje emigracija iš 
Lietuvos beveik visai sustojo". Nepai
sant Helsinkio Baigminį Aktą pasira
šiusiųjų užtikrinimo, kad įvairių 
religijų atstovai turi teisę "susitikti ir 
pasikeisti informacija", Sovietų val
džia nedavė leidimo Popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam 1984 m. apsilankyti 
Lietuvoje, o 1983 m. lietuvių vysku
pams nebuvo leista dalyvauti spalio 
mėnesį pasibaigusiame katalikų vys
kupų pasauliniame suvažiavime.

VLIKO memorandume rašoma, kad 
1983-84 m. sovietinė valdžia naujais 
statutais dar labiau suvaržė savo 
piliečių ryšius su užsieniečiais: iš
plėstos "antisovietinės agitacijos ir 
propogandos" bei "profesijų pas
lapčių" sąvokos, padidinti muitai, 
suvaržytas knygų išsiuntimas iš Lie
tuvos, labai varžomi Lietuvą lankan
tieji. (ELTA)
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atkelta iš psl. 1
Pasaulio Pabaltiečių Santaikos 

(Baltic World Conference) atstovai, 
lietuviai, latviai ir estai konferencijos 
pirmą savaitę aplankė iš viso 26 
valstybių delegatus. Jiems buvo 
asmeniškai įteiktas specialiai pa
ruoštas PPS memorandumas, kuriame 
Sovietų Sąjunga pasmerkiama už 
nelegalią Pabaltljos valstybių okupa
ciją ir už Helsinkio susitarimų 
nesilaikymą. Taip pat delegatams 
buvo įteikta papildoma informacija, 
kuri įrodo, kad Sov. Sąjungos oku
pacinė valdžia Pabaltyje nuolat laužo 
Helsinkio susitarimus. VLIKO me
morandumas, kuris dokumentuoja 11 
asmeniškų bylų, rodančių Helsinkio 
susitarimų pažeidimus, apima 28 
puslapius.

į pabaltiečių spaudos konferenciją 
balandžio 16 d. apsilankė virš 20 
žurnalistų. Konferencijos metu Va
karuose atsidūrę estai V. Ranpere su 
žmona, latvė Valentina Lasmane, ir 
lietuvė Galina Pakėnienė kalbėjo 
spaudos atstovams T’e perskirtu 
Mūsų pastogė Nr 20' 1986.5:26 pšl'. 2 

šeimų padėtį ir jų troškimą vėl būti 
kartu.

Balandžio 17 d. Pasaulio Pabal
tiečių Santalka (dabartinis pirmi
ninkas dr. K. Bobelis), suorganizavo 
demonstraciją Berne ryšium su ten 
prasidėjusia konferencija. De
monstracija vyko nuo 4 v.v. iki 6 v.v. 
pačiame Berno miesto centre. De
monstracija buvo labai sėkminga, ją 
stebėjo daug žmonių, kurie teiravosi 
apie demonstracijos tikslą. Buvo 
išdalinta tūkstančiai lapelių apie 
Pabaltijo kraštų okupaciją. Iš lietuvių 
dalyvavo dr. K. Bobelis, Algis Bobelis 
ir Algis Klimaitis, estas Maldo Kari su 
žmona, latvių dr. Lukss ir Freimanis 
bei gražus būrys latvių studentų iš 
Muensterio, V. Vokietijos. Vakare 
demonstracija buvo parodyta švei
carų televizijos programose. Tą įvykį 
taip pat filmavo V. Vokietijos ir 
Turkijos televizijos stotys.

Penktadieni, balandžio 18 d., prieš
pietinėje pertraukoje Bellevue vieš
bučio vestibiulyje VLIKO atstokvas 
Algis Klimaitis priėjo prie Sovietų 
Sąjungos delegacijos vadovų, atstovo 

Jurij Kačlev ir ministerio Viktor 
Šikalov, ir norėjo su jais pasikalbėti 
apie tai, kaip Sovietų Sąjunga vykdo 
Helsinkio susitarimus, klek tai liečia 
okupuotus Pabaltijo kraštus. VLIKO 
atstovas paminėjo Sov. Sąjungos 
propogandoje nuolat kartojamus tei
gimus, kad taikingi pasikalbėjimai 
visuomet yra naudingi, ir pasakė, kad 
jis norįs vien tik pasikalbėti. Sovietai, 
kurie buvo apsupti daugelio Vakarų 
kraštų žurnalistų, atsakė VLIKO 
atstovui, kad jie nesikalba su organi
zacijomis, kurios nepripažįsta Sovietų 
Sąjungos dabartinių sienų. VLIKO 
atstovas atkirto, kad pagal tokį 
principą sovietai turėtų iš vykstan
čios konferencijos tučtuojau pasi
traukti, nes beveik visos Vakarų 
delegacijos nepripažįsta Pabaltijo 
kraštų prievartinės inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą, ir todėl nedaug 
beliktų, su kuo sovietai norėtų 
kalbėti. VLIKO atstovas pridūrė, kad 
VLIKAS ir Pasaulio Pabaltiečių 
Santalka griežtai protestuoja prieš 
besitęsiančią okupaciją ir reikalauja, 
kad Sovietų Sąjunga greičiausiai 

pasitrauktų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Rusai Kačlev ir Šikalov 
pasipiktinę pasisuko ir greitai išėjo iš 
salės.

Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
veikla Berno konferencijoje susilaukė 
teigiamų atgarsių spaudoje, radijuje 
ir televizijoje. Jau prieš konferencijos 
atidarymą, Šveicarijos didžiausias 
katalikų dienraštis DIE OST- 
SCHWEITZ paskelbė didelį, trečdalį 
puslapio ilgumo straipsnį su antrašte: 
"Vienos europinės tragedijos primi
nimas", kuriame skaitytojai buvo 
plačiai painformuoti apie dabartinę 
padėtį Pabaltijo valstybėse. Vietinis 
Berno dienraštis DER BUND ryšium 
su kitomis nevyriausybinėmis orga
nizacijomis minėjo pabaltiečių pas
tangas konferencijos eigoje. Plačiai 
žinomas FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG aprašė VLIKO ir 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos ats
tovo A. Klimaičio pasikalbėjimą su 
Sov. Sąjungos delegacijos vadovais. 
Tą pasikalbėjimą paminėjo ir vokiškoji 
radijo stotis "Deutschlandfunk". 
(ELTA)
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Aš, kaip vilnietis...
DAR API E 

IGNALINOS JĖGAINĘ
Gerb. Redaktore,

18-tame "M.P." numeryje skaičiau 
V.K.L.S. Valdybos pareiškimu ir net 
žadą praradau: Lietuvos krikšto 
sukaktuvių pagrindinis minėjimas bus 
švenčiamas Kaune! Ką gi bendro turi 
Kaunas su Lietuvos krikštu?

Kad Kauno bažnyčios yra didesnės 
už neuždarytąsias Vilniaus bažnyčias 
yra labai menkas pasiteisinimas. Kiek 
gi dešimčių tūkstančių daugiau žmo
nių tilptų didžiausioje Kauno bažny
čioje? Aš manau skirtumas galėtų būti 
skaičiuojamas šimtais o ne dešimtimis 
tūkstančių. 0 j tokį minėjimą susirinks 
dešimtys, o gal net šimtai tūkstančių, 
ypač jeigu atvažiuotų popiežius.

Aš nemanau, kad čia krašto 
valdžios - komunistų partijos įsaky
mas. Aš manau, kad valdžia tokių 
minėjimų nerengs, o jeigu leis rengti, 
tai juos ignoruos, nes pagal juos 
tikėjimas yra liaudies svaigalas (opiu
mas).

Tad aš manau, kad čia ne krašto 
valdžios nei bažnyčios dydžių reika
lai, bet katalikų valdžios politika, o 
ypatingai vyriausių lenkų dvasininkų 
įsakymai.

Jeigu lenkai leis Lietuvos krikšto 
minėjimą ruošti Vilniuje, tai gi tuo 

"Mūsų pastogės" š.m. 16 nr. rašėme apie gražų lietuvių katalikų 
dalyvavimą Amerikos ukrainiečių kardinolo sutikime Sydnejuje. Čia 
matote nuotrauka iš to sutikimo.
Adresą skaito Liet. Katalikų Kultūros Draugijos pirm. A. Vinevičius, 
greta - Danutė Ankienė ir Lėta Kramilienė

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJU GARSINIMAS

Kas Yra Dangus?

Tęsinys

Čia turime labai tikrą pažadėjimą, reiškiantį visišką perkeitimą nuo 
žemiškos į dvasinę padėtį. Bet prie šitų Viešpaties žodžių buvo 
pridėta daug nesusipratimų. Daug kas yra pareiškęs viltį laimėti vienų 
iš anų "daug buveinių" arba "gyvenimų", bet Jėzaus aiškiai pasakyta, 
kad tos "buveinės" nebuvo skirtos jo pasekėjams, nes jis turėjo nueiti 
ir "prirengti Jims vietą". Tų žodžių prasmė yra tokia, kad danguje jau 
buvo daug "buveinių" tada, kai Jėzus kalbėjo; bet dar turėjo būti 
paruošta Jo pasekėjams nauja vieta arba buveinė.

Žodžiai "daug buveinių" primena mums vietas arba padėtis, kuriose 
yra gausumas džiaugsmo ir palaimų. Pati žemė ir tobulo žmogaus 
gyvenimo sąlygos, kokiose buvo mūsų pirmutiniai gimdytojai, be 
abejonės buvo viena iš minėtųjų "buveinių". Šitą buveinę žmogus 
prarado delei nusidėjimo; tačiau, Dievo paskirtu laiku, tie namai vėl 
bus atsteigti, kaip vėliau bus įrodyta.

Šventasis Raštas taipgi parodo, kad angelų laipsnyje taip pat yra 
daug buveinių. Ir šitas buveines galime priderančiai priskaityti prie 
mūsų Viešpaties paminėtųjų "daug buveinių". Kiek laipsnių arba 
kokias pareigas turi visi sutvėrimai dvasių karalystėje, mes nežinome; 
tačiau matydami tokią didelę įvairenybę tarp žemiškų gyventojų 
materialiniame pasaulyje, mes sprendžiame, kad ir dvasiniame yra 
daug. Bet turėjo būti dar vienas "naujas sutvėrimas", ir dėlto turėjo 
būti prirengta dar kita buveinė, kitame gyvenimo laipsnyje, del 
bažnyčios, kad ji būtų su Jėzumi ten, kur jis buvo išaukštintas tada, 
kai buvo prikeltas iš numirusių.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 16 
Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

prisipažins, kad Vilnius yra Lietuvos 
miestas. Kad ne tik dabar, bet jau 
tada, krikšto metais, Vilnius buvo 
Lietuvos sostinė. Su tuo joks lenkas, 
ar jis būtų darbininkas ar popiežius, 
nesutiks. Kiekvienam lenkui Vilnius 
yra Lenkijos miestas. Užeikite kada 
nors į bet kokį lenkų klubą. Pažiūrė
kite į ant sienų iškabintus lenkų 
miestų herbus. Visuomet tarp lenkų 
miestų rasite Wilno. 0 jeigu koks nors 
mandagus lenkas, žinąs, kad kalba su 
"litvinu", atsižadės Vilniaus, tai tik 
tuo momentu, iš mandagumo.

Kas liečia lenkų šovinizmą lietuvių 
atžvilgiu tai čia nieko naujo. Mes 
žinome apie Suvalkijos lietuvių 
skriaudas ir apie faktą, kad dar didelė 
lietuvių katalikų dalis vis dar 
priklauso Lenkijos katalikų hierar
chijai. Tai kaip žmogus gali tikėtis, 
kad katalikų vyriausybė leis Lietuvos 
krikštą minėti "lenkų mieste".

Gal aš kaipo vilnietis, esu perdaug 
prieš lenkus nusistatęs, tai aš būčiau 
dėkingas, jeigu kas nors man įrodytų, 
kad ši mano teorija yra niekai.

Su pagarba
Kostas PAULIUKĖNAS

Pasklidus žiniai apie Černobylo 
atominės jėgainės katastrofą, lietu
viai išeiviai prisiminė to paties tipo 
jėjainę Ignalinoje. Australijos spauda 
(pvz. "The Australian") truputį 
suklydo, pavadindama Lietuvoje 
esantį kompleksą "didžiausiu pasau
lyje". Jis būtų didžiausias, jei būtų 
užbaigti visi keturi suplanuoti reak
toriai, bet jų dabar yra, berods, tik du.

Kaip ten bebūtų, "Mūsų Pastogės" 
skaitytojams įdomus gal bus pokalbis 
apie Ignalinos jėgainę, kurį, prieš du 
metus (vadinasi, dar nė nenujaučiant 
būsimos Černobylo katastrofos) at
spausdino Čikagoje leidžiami "Aki
račiai" (1984 m. Nr. 6). Pokalbį raštu 
suteikė tuo metu Izraelin emigravęs 
Lietuvos žydas Eltanas Finkelšteinas. 
Iš profesijos jis yra fizikos mokslų 
daktaras ir dirbo prie kosminės 
programos sovietų Mokslų Akademi
joje.

įdomu, kad Finkelšteinas, kaip ir 
daugelis pasaulio fizikų, iš principo 
nesibaido atominės energijos gami
nimo (kaip pvz. elektrikai nesibaido 
elektros jėgainių, nors ir elektra gali 
atnešti daug žalos), bet jau tuo metu 
pastebėjo, jog sovietinėse jėgainėse 
nepakanka apsaugos priemonių.

Pasikalbėjimo dalį, kuri liečia 
Ignaliną, perspaudiname be komen
tarų.

"AKIRAČIAI":
Neseniai buvo paleista Ignalinos 

atominės jėGainės pirmoji eilė. Išei
vijoje daug kas būkštauja dėl jos 
ekologinių pasekmių ir avarijos pavo
jaus. Kaip Jums, kaip fizikui, atrodo 
šis klausimas?

DR. E. FINKELŠTEINAS :
Kaip fizikas aš visiškai remiu 

atominių elektrinių statybą. Atominė 
energija yra "švariausias", ko gero 
vienintelis perspektyvus energijos 
šaltinis žmonijai. Bet kokiai valstybei, 
juo labiau mažai valstybei, itin svarbu 
ir vertinga turėti savo atominę 
elektrinę.

Sovietų politika branduolinės ener
getikos srityje nukreipta į atominių 
elektrinių intensyvią statybą. Sovietų 
atominės elektrinės aplamai paėmus 
yra visai patikimos. Tiksliau, visai 
patikimi yra sovietų branduoliniai 
reaktoriai. Silpnoji vieta šios rūšies 
sovietų elektrinėse - energetiniai 
įrengimai, automatizacijos bei kon
trolės priemonės, pagalbiniai įren
gimai. Kaip tik todėl pastaruoju metu 
SSSR atominėse elektrinėse įvyko 
nemažai avarijų, kurios, tiesa, netu
rėjo rimtų pasekmių.

Kai dėl atominės elektrinės sta
tybos Lietuvoje, Ignalinos ežerų 
rajone, tai čia kyla eilė kitokių 
nepaprastai svarbių klausimų. Mat, 
tos elektrinės statyba visai nesusijusi 
su Lietuvos interesais. Energetinę 
politiką nustato Maskva, remdamasi

Dr. Tvlargfer'i Jasaitį palydint

Š.m. balandžio mėnesi, New Yorke 
mirė chemijos daktaras, mokslininkas 
Margeris Jesaitis.

Margeris gimė 1919 m. Smolenske, 
studijas pradėjo Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, baigė Vilniuje, 
1941 m.

Daktaro laipsnį įsigijo Kaiser Wil
helm biochemijos institute Vokietijoj, 
1947 m. Nuo 1949 m. dirbo tyrinėjimo 
darbą Rockefeller universitete New 
Yorke, biochemijos ir virologijos 
departamentuose. Buvo gabi, šviesi, 

stambių industrinių, daug energijos 
reikalaujančių sričių interesais. Lie
tuvos interesai čia tiesiog igno
ruojami. Štai pavyzdys. Lietuvoje, 
kaip ir kitose Baltijos respublikose, 
įmanoma ir tikslingu pereiti į dvilypę 
elektros energijos tarifinę apskaitą. 
Tai būtų labai naudinga gyventojams, 
teigiamai paveiktų ekologiją ir papi
gintų pramonės produktų gamybą. 
Tačiau kadangi daugiatarifinė sistema 
netikslinga stambiosios industrijos 
srityse, ji ligi šiol neįvesta ir 
Lietuvoje.

Be to. jeigu SSSR branduolinės 
elektrinės kaipo tokios visai pati
kimos. tai jų statyba dažnai vykdoma 
tiesiog siaubingai, be jokių ankstesnių 
rimtų tyrimų (ypač ekologinių). 
Ryškiausias beprotiško neatsakin
gumo pavyzdys statant gigantiškus 
objektus yra Atomnašo katastrofa. Ta 
didžiausia pasaulyje gamykla ir mies
tas šalia jos grimzta į žemę, nes prieš 
statybą pradedant nebuvo deramai 
ištirta ir pakankamai įvertinta sta
tybos rajono geofizinė struktūra. Šis 
ir kiti panašūs atvejai statant milži
niškus objektus verčia rimtai neri
mauti ir dėl Ignalinos atominės 
stoties. Juk Ignalina yra stebėtinas 
gamtos kampelis, kurio ekologinė 
sandara itin sudėtinga ir subtili. Kas 
atsitiks, pastačius tokį stambu objek
tą ir ištisų miestą pačioje to rajono 
širdyje? Kaip atsilieps rajono ir visos 
aplinkinės zonos ekologijai didelių 
miško plotų Iškirtimas, vandens arte
rijų užtvenkimas, galybės vandens 
sunaudojimas ir aibės šilumos bei 
atliekų atsiradimas? Deramą atsa
kymą gali parūpinti tiktai rimti 
tyrinėjimai bei studijos - tačiau ar tai 
padaryta? Viešoje spaudoje apie tai 
nieko nebuvo rašoma. Turiu tikrų 
žinių, kad ežerai aplink statybos 
rajoną biologiškai jau yra mirę. Labai 
daug žmonių, taip pat ir aš, 
nerimauja, kad šiam unikaliam žemės 
kampeliui, "Lietuvos perlui", bus 
padaryta esminė, o gal ir nepataisoma 
žala.

Yra ir trečiasis reikalo požiūris - 
politinis. Ignalinos elektrinės statybą 
vykdė daug darbininkų bei tarnau
tojų, atgabentų iš Gudijos, Ukrainos, 
Rusijos. Elektrinę eksploatuoja taip 
pat daugiausia "importuoti" specia
listai. Sniečkaus mieste, bendraudami 
su gyventojais, jaučiatės tarytum 
būtumėte centrinėje Rusijoje, Ukrai
noje ar Gudijoje. Ir tik miesto moderni 
architektūra bei planavimas (kurį 
atliko lietuviai architektai) rodo, jog 
nesate Kirove, Dnepropetrovske ar 
Gomelyje. Taigi Ignalinos atominė 
elektrinė iš esmės nėra Lietuvos 
tautinis turtas - ji yra eilinis smūgis 
Lietuvos demografijai ir ekologijai.

VYT. D0N1ELA

savo srities mokslams daug davusi 
asmenybė, lojali artimiesiems ir Lie
tuvai. Už tyrinėjimų rezultatus ke
letą kartų pasiūlytas Nobelio pre
mijai.

Mirė ištiktas širdies smūgio, po 
sunkios ligos. Palaidotas Jesaičių 
šeimos kape, St.Mary's kapinėse. 
Flushing, N.Y.

Ilsėkis, brangus Margeri, ramybėje.

JURGIS JANAVIČIUS.
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PERTHAS Brandžią sukakti minint

Visuomenininkui Juozui Krupavičiui — 8 0
Perthiškiams gerai pažįstamas, ki

tiems išeivijos lietuviams gal prisime
namas iš "M.P." puslapių, Juozas 
KRUPAVIČIUS š.m. baland.io 15 d. 
atšventė 80 metų amžiaus sukakti.

Sukaktuvininkas gimė Marijampolės 
apskr. Vos 4 metų amžiaus su tėvais 
persikėlė 1 Alytaus apskr., Ūdrijos 
bažnytkiemj, kur tėvas Įsitaisė kalviu. 
Baigęs Alytaus gimnazijos 5 klases, 
dėdės kunigo Mykolo Krupavičiaus 
(tuometinis Žemės Ūkio ministerio) 
buvo pakviestas dirbti i Žemės Ūkio 
m-ją, Kaune. Ten betarnaudamas, 
vakarais baigė Pavasarininkų gimna
ziją suaugusiems. Vėliau Įstojo į karo 
mokyklą, kurią baigė geriausiais 
lietuvių kalbos pažymiais ir buvo 
paskirtas tiesiog į Kariuomenės Teis
mo, Ypatingų Bylų Tardytojo kamerą. 
Kartu su J. Guču, mirusiu Adelaidėje, 
Petraičiu ir kitais baigė ir A. Sutkaus 
dramos studiją ir dažnai vaidindavo 
Kauno Įgulos kariams.

Vėliau J. Krupavičius perėjo j 
policijos tarnybą, paskirtas Tauragės 
m. ir apskr. Policijos Vado padėjėju. 
Baigęs Kauno Policijos Aukštąją 
Mokyklą, ilgą laiką viršininkavo Kau
no miesto policijos 3 ir 8 nuovadose. 
Tuo pačiu metu būdavo siunčiamas j 
Spandau Policijos Sporto Mokyklą, 
Karaliaučių, Prahą ir kt. geriau 
susipažinti su sportu, miestų tvar
kymu ir kita.

Atliekamu nuo sunkių tarnybinių 
pareigų laiku, rašė j "Policiją", 
"Karį", "Rytą" ir kitus žurnalus bei 
laikraščius. Surinko medžiagą ir 
suredagavo "Lietuvos Kariuomenės 
Teismo 10 metų sukaktis" vienkartini 
leidinėlį. 1930, Vytauto Didžiojo 
metais, pats parašė ir spaudai paruošė 
didoko formato "Lietuvos Kariuo
menės Karių, Savanorių ir Karo 
Invalidų kalendorių", kuris buvo 
noriai Šaulių S-gos ir Karo Muziejaus 
administracijų sutiktas, išleistas ir 
išplatintas.

Už Situs ir kitus pasitarnavimus . 
mūsų tėvynei, jis buvo pristatytas 
valst. prezidentui ir apdovanotas 
Gedimino Ordino medaliu ir dar 
atsargoje pakeltas į vyresn. leite
nanto laipsnį. Lietuvos Ugnegesių 
Organizacijų Sąjungos, jis buvo 1938 
m. už ypatingus nuopelnus ugniage- 
sybai, apdovanotas Lietuvos Ugnia
gesių Sąjungos garbės ženklo "Arti
mui Pagalbon" aukščiausiu laipsniu. 
Be šitų, dar buvo apdovanotas 
Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų 
medaliu ir kt.

1939 metų spalių mėn Raudonajai 
armijai "išvadavus" ir "grąžinus" 
Lietuvai Vilniaus miestą ir jo kraštą, 
J. Krupavičiui ir buv. Klaipėdos krašto 
pasienio policijos rajono v-kui Remei- 
kiui buvo pavesta suorganizuoti, 
įvesti ir įgyvendinti policiją Vilniaus 
mieste ir krašte. Sukaktuvininkas gali 
didžiuotis, kad jis ne tik kad buvo 
pirmas lietuvis Vilniaus miesto 1 
nuovados policijos v-kas, bet kad teko 
ir po tiek lauktų metų, jam pirmą 
kartą iškabinti mūsų trispalvę vėliavą 
Gedimino kalne. Teko iškovoti bažny
čiose lietuvišką žodį, o - svarbiausia - 
prikalbinti rusų "galvas", kad įsakytų 
savo kariams ir pareigūnams nusiimti 
kepures einant pro Aušros Vartus.

Matydamas prie ko rusai jo tautą 
veda, - jis 1940 m. spalių 7 d. padavė 
prašymą iš tarnybos atleisti. Buvo 
verčiamas įvairiausiais būdais pasilik
ti. bet nesutiko ir tada buvo atleistas 
su "vilko bilietu" - be teisės tarnauti, 
ar dirbti bet kokį apmokamą darbą 
Lietuvoje.

Iš Vilniaus pasprukęs, sekančią 
dieną, bv«o Alytuje sučiuptas ir 
įkištas į Alytaus arešto namus 
"apsigalvoti”. Po nežmoniškų kentėji
mų kalėjime, rusas tardytojas pasiūlė 
duoti garbės žodį ir parašą, kad grįš 
atgal į seną tarnybą Vilniuje 6 vai. 
laikotarpyje. Paleistas negrįžo į 
Vilnių, o nuvažiavo į Kauną ir ten per 

pažintis vokiečių konsulate išgavo 
patikinimą, kad yra paimamas jų 
globon. Gavo leidimą nuvykti ir 
apsigyventi uždraustoje zonoje - 
Kybartuose, kur jau laikinai buvo 
apsistojusi ir jo žmona su dukrele. Jų 
gyvenamieji namai buvo apsupti 
įtartinų asmenų ir kiekvienas žingsnis 
atidžiai sekamas. Kad išvengus antro 
arešto ar išvežimo, kurį laiką slapstėsi 
aplinkiniuose kaimuose ir dirbo pas 
ūkininkus.

Galų gale 1941 m. kovo mėn. 
pavyko laimingai persikelti į Vokie
tiją. Kurį laiką pasistūmdžius po 
lagerius - buvo įkištas į Germano 
Geringo fabrikus dirbti. 1944 m. 
birželio mėn. mobilizuotas į kariuo
menę ir kaip atsargos karininkas 
pasiųstas į karininkų apmokymo 
kursus Hanoveryje. Juos baigęs, 
pakeltas į kapitono laipsnį ir pasiųstas 
j frontą 6 mėnesiams praktikai atlikti. 
1945 m. sausio 6 d., Prancūzijoje, 
Vogėzų kalnuose, amerikonams jo 
kuopą lėktuvų pagelba išskerdus, 
pakliuvo nelaisvėn. Kaip ir daugelis 
pabaltiečių ir kitų tautų piliečių, jis 
amerikonų buvo pasiūlytas rusams 
atsiimti. Kiek tame lagery matė 
kraujo ir ašarų ir kaip jam pavyko 
išsisukti, keliais žodžiais nepapasa
kosi. 1945 m. pabaigoje grįžo į 
Lebenšfeld ir kiek atsigavęs kartu su 
pažįstamu iš Lietuvos, buv. Klaipėdos 
krašto apeliacinių rūmų teisėju p. 
Kikučiu, buv. Šaulių m. inž, p. 
Radzevičium ir kitais suorganizavo 
vietos lietuvius ir įsteigė stovyklą 
(Baltic Camp "Concordia"), kurioje 
pats buvo policijos komendantu.

1950 m. pavasarį, Vakarų Australi
joje, Fremantlėje, pirmą kartų atsi
stojo ant australiškos žemės. Čia 
dirbo sandėlininku, malūne, akmenų 
skaldykloje ir ilgiausiai tai su jau 
mirusiu p. J. Ditmanu, čia Perthe virš 
10 metų nuomavo benzino stotį, kuri 
ir buvo tapusi tikru lietuvybės centru.

J. Krupavičiaus portretas, kurį piešė 
jo dukraitė Roxanna Lambie.

Dabar pensininkas. Su žmona Marta 
š.m. vasario mėn. atšventė auksinį 
vedybų jubiliejų. Šiuo metu ramiai 
gyvena savuose nameliuose Pietų 
Perthe. Užaugino dvi dukteris, susi
pratusias lietuvaites, kurios buvo 
pasirinkusios mokytojos profesijas. 
Vyresnioji. Astrid, ilgus metus moky
tojavo Melbourne ir ten vėžio ligos 
pakirsta prieš 4 metus mirė ir 
pasiliko amžiams ilsėtis. Jaunesnioji 
Karin, dirba mokyklų inspektore 
Fremantle rajone.

Sukaktuvininkas dar palyginamai 
neblogos sveikatos, darbštus ir sulau
kęs garbingo amžiaus dar vis darbuo
jasi pavergtos tėvynės laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo labui.

Ilgiausių metų!
Perthiškis

GEELONG AS

Kiek lietuvi 14 Geelonge?
Balandžio 12 d. Geelonge lankėsi 

Melbourno "Aušros" teatras, čia 
parodęs Keturakio 3-jų veiksmų 
komediją "Ameriką pirtyje". Geelon- 
giečių publikos į salę atsilankė vos 35 
asmenys. Tas labai numušė ūpą 
rengėjams - Geelongo skautų Židiniui 
bei svečiams artistams.

Čia man ir kilo klausimas ar tik tiek 
yra likusių lietuvių Geelonge?

Tik ant greitųjų, mintimis perbėgus 
veiklius Geelongo bendruomenės na
rius, suskaičiavau jų daugiau kaip 
dvigubai.

Prisiminiau, kaip 1956 m. atvykau į 
Australiją ir apsigyvenau Geelonge. 
Tada Geelongo lietuvių kolonija buvo 
viena iš stipriausių ir veikliausių 
lietuvių kolonijų Australijoje. Čia jau 
stovėjo Lietuvių namai, (sienos, 
stogas, sudėti langai). Tai patys 
pirmieji Lietuvių namai visoj Austra
lijoj. Prisiminiau, kaip čia labai stipriai 
veikė bendruomenės valdyba su tuo
metiniu pirmininku Antanu Skėriu 
(dabar jau miręs). Bendruomenės 
žinioj buvo statybos komitetas, kuris 
rūpinosi statyba ir aukų rinkimu 
Lietuvių namams. Statybos komitetui 
vadovavo Juozas Raškauskas (dabar 
gyvena Kanadoj). Veikė choras, jam 
vadovavo Romas Zenkevičius, padė
jėjas Juozas Renkauskas. Vėliau 

choro vadovavimą perėmus Mečiui 
Kymantui, o dar vėliau Jonui Juškai, 
choras buvo iškilęs į labai stiprų 
vienetą, 8 kartus dalyvavo Australijos 
Lietuvių dienose. Buvo, nors ir maža, 
bet darbšti tautinių šoklų grupė, 
vadovas Mečys Davalga. Po poros 
metų M. Davalgai pasitraukus ir jo 
grupei išsiskirsčius, tautinių šokių 
ratelį sudarė Liudas Bungarda. Šokė
jai savo vienetui pasirinko "Suktinio" 
pavadinimą. Jie ne tik šoko, bet ir 
dainavo, deklamavo ir grojo. Šis 
tautinių šokių vienetas, tuo laiku, 
buvo pats geriausias Australijoj. Jie 
pirmieji iš visų Australijos lietuvių 
meninių vienetų, 1966 m. birželio 12 
d. aplankė Tasmaniją ir Hobarto 
lietuviams, davė tautinių šokių, dainų 
bei eilėraščių koncertų. Prieš 30 metų 
Geelonge veikė ir stipri savaitgalio 
mokykla. Ją lankė apie 50 mokinių. 
Mokyklai vadovavo Katarina Nor
mantienė, jai padėjo jos dukra Jūratė. 
Buvo ir skautų vietininkija su virš 40 
skautų, vietininkas s.v. vyr. skl. 
Petras Šileris (miręs). Veikė ir moterų 
draugija, jai pirmininkavo Elzbieta 
Zenkevičienė (mirus). Buvo ir vaidin
tojų būrelis, vadovas - režisorius 
Pranas Zenkevičius (miręs). Prieš 33 
metus buvo susitveręs sporto klubas 
"Vytis", pirmininkas Albertas Blaže

vičius (dabar gyvena Melbourne). 
Klube aktyviai reiškėsi dvi vyrų ir 
viena moterų krepšinio komandos. 
Pirma vyrų komanda (treneris - 
kapitonas Juozas Jonušas, dabar 
gyvena Amerikoj). 3 metus iš eilės 
laimėjo Geelongo miesto "A" grupės 
pirmenybes. Be Jonušo šioj komandoj 
dar žaidė Edis Lipšys, Algis Bertašius, 
Jonas Aukštikalnis, Algis Šimkus (visi 
keturi dabar gyvena Melbourne), 
Romas Zenkevičius ir Vytas Brenei- 
zeris (šie du dar vis Geelonge). Nuo 
vyrų krepšininkų neatsiliko šachmati
ninkai, kurie irgi 3 metus iš eilės, 
laimėjo šachmatų pirmenybes. Šach
matus, už "Vyties" klubą žaidė, 
kapitonas Aleksas Bratanavičius (da
bar gyvena Adelaidėj), Juozas Jonušas 
(Amerikoj), Romas Giedrys (miręs) ir 
Jonas Malinauskas (Amerikoj), atsar
ginis Romas Norvydas (miręs).

Religiniai reikalai, taip pat, stovėjo 
labai gerai. Kas sekmadienį iš 
Melbourno atvažiuodavo kun. Kungys 
(miręs) ir atlaikydavo Geelongo 
lietuviams pamaldas. Kun. Kungiui 
išsikėlusį Adelaidę, Geelonge apsigy
veno kun. dr. Petras Bačinskas (dabar 
Brisbane). Jis buvo labai veiklus 
Geelongo lietuvių bendruomenės na 
rys. Tad toks buvo Geelongo lietuvių 
gyvenimas prieš 30 metų.

O, toliau? Pažiūrėkim, ką turim 
dabar. Bendruomenė: pagal Geelongo 
Lietuvių bendruomenės statutą, 
bendruomenės valdyba yra renkama iš 
9-nių valdybos narių ir 3-jų kandi
datų, tad mes neturim nė pilnos 
valdybos. Lietuvių namai: dar vis 
stovi, bet lietuvių labai mažai 
naudojami. Choras: paskutinį kartą 
dainavo 1982 m. per Lietuvių die
nas Melbourne. Tautiniai šokiai: kai 
kada pašokami per Lietuvių sąjungos 
arba sporto klubo balius. Savaitgalio 
mokyklos, dabartiniu metu iš viso 
nėra. Skautų negirdėt, bet gali matyt 
kokius 4-5 bažnyčioje su vėliava per 
tautinių švenčių minėjimus. Moterų 
draugijos nėra... Vaidintojų nė su 
žiburiu negali surast. Sporto klubas 
dar šiek tiek veikia. Bažnyčioj 
lietuviškos pamaldos būna vieną kart į 
mėnesį, o kartais net dar rečiau. Bet 
dabar turim Geelongo lietuvių są
jungos klubą, susitverusį 1970 m. Jis 
ruošia Geelongo lietuviams pobūvius, 
gegužines. Prieš 3 metus susitvėrė 
Geelongo lietuvių senųjų skautų 
Židinys, kurie šaukia sueigas bei 
rengia iškylas į gamtą. Tai tiek apie 
Geelongo lietuvių gyvenimą.

L. BUNGARDA
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SYDNĖJUS

MOTI NOS DIENĄ
Sydnejaus lietuviai Motinos dieną ' 

šiemet paminėjo susirinkę Lidcombės 
St. Joachims bažnyčios parapijos 
salėje.

Programą pradėjo, dalyvius ir 
motinas gražiai pasveikino Sydnejaus 
parapijos savaitgalio mokyklos globė
jas prel. P. Butkus, Paskaitą - žodi 
motinoms skaitė Marina Coxaite. 
Paprastais jautriais žodžiais ji nusakė 
motinų pastangas auklėti vaikus 
lietuviškoje dvasioje, apibūdino lietu
ves motinas kaip pareigingas bend
ruomenės nares, šiltai padėkojo savo 
ir visoms motinoms.

Programoje pasirodė lietuvių para
pijos savaitgalio mokyklos mokiniai. 
Mažųjų deklamuojami eilėraščiai 
skirti motinoms sujaudino ne vieno 
salėje esančio širdį. Didelį pasisekimą 
turėjo ir mokyklos vedėjos p. Julijos

Šeštinės
Gegužės 8 d. (ketvirtadienį) Lietu

vių Sodyboje Engadine kun. Povilas 
Martūzas sodybos koplyčioje atlaikė 
šv. Mišias, kuriose, be sodybiečių, 
dalyvavo Moterų Soc. Globos Drau
gijos valdybos narės su pirm. p. Vida 
Kabaillene priešaky ir būrelis svečių. 
Po Mišių atgiedotos ir gegužinės 
maldos. Tai išskirtina diena sodybie- 
čiams, suteikianti jiems galimybę 
turėti pamaldas vietoje, taip pat 
pabendrauti su atvykusiais tautie
čiais.

Lašaitienės paruoštas vaidinimėlis 
"Geriausia motina". Vaikai gerai 
įsijautė į savo roles ir veikalėlio turinį 
- kaip ragana ir blogos motinos bandė 
laimėti geriausios motinos konkursą. 
Joms aišku, nepasisekė. Geriausia 
tapo, kad ir neturtinga bet besirūpi
nanti savo vaikais mama.

Justinas Ankus puikiai padeklamavo 
"Oi, neverk motinėle", o Loreta 
Šarkauskaitė šiltai perskaitė prel. P. 
Butkaus kūrybos eilėraštį "Laiškas 
motinai".

Programos pabaigai Markas Swee
ney susirinkusius pralinksmino angliš
komis dainelėmis.

Minėjimui pasibaigus, pasivaišinta 
pyragais ir kava.

Antanas ŠARKAUSKAS

Eng adine
Po pamaldų dalyviai pavaišinti 

skaniais pietumis, pagamintais p. 
Valės Stanevičienės ir jos talkininkių.

Diena pasitaikė karališka, tad po 
pamaldų svečiai dar pasivaikščiojo po 
po neseniai praėjusių lietų gražiai 
sužaliavusį sodelį, pasikalbėjo su 
sodybiečiais, grožėjosi ne
perseniausiai kieme pastatytuoju p. E. 
Lašaičio darbo Rūpintojėliu.

B.Ž.

Sydnejuje, Bloomfield Galerijoje Paddingtone veikia iškilios lietuvės 
keramikės Jolantos Janavičienės darbų paroda. Išstatyta virš šimto 
vazų, dubenys, lėkštės, puodynėlės su dangteliais, vazelės ir iki šiol 
nematytų - geldos formos indų, taip pat keramikinių paveikslų. 
Dominuoja geltona, žydra, violet inė, rausva, pilkšva spalvos, žmonių 
veidų, Australijos augmenijos ir gyvūnijos piešiniai. Tos pačios formos 
ir panašūs piešiniai kartojasi įvairių dydžių induose. Darbus skoningai 
išdėstė galerijos darbuotojai. Nuotraukoje - Jolanta Janavičienė su 
savo darbo - 58 cm diametro lėkšte.

Antanas Laukaitis

Puikus madų paradas
Gegužės 10 d., šeštadienio vakare, 

Sydnejaus klubas pilnas svečių. Atro
do, lyg Lietuvių Dienos būtų atėjusios 
į Sydnėjų. Tačiau tai buvo tik 
Sydnejaus Jaunimo S-gos organizuo
tas madų paradas. Nesitikėjau, kad 
galėtų būti tiek daug svečių ir, 
svarbiausia, vyrų: jaunų, vyresnių ir 
jau visai pagyvenusių. O jaunimo 
jaunimėlio, tai tikrai tik per didžiuo
sius "lietuviškuosius atlaidus” gali 
tiek klube matyti. Prie įėjimo net 
bilietų pritrūko, matyt ir patys 
organizatoriai nesitikėjo tiek daug 
žmonių. O kodėl gi neateiti, kodėl gi 
nepadėti mūsų jaunimui, kuris taip 
kruopščiai ruošiasi būsimąjam Pasau
lio Lietuvių Kongresui Australijoj. Jie 
galėtų būti pavyzdžiu net Amerikos 
jaunuoliams, negalintiems savo Jauni
mo S-gos tvirtai sutvarkyti. Tačiau, 
aš manau, kad visas pasiekimas glūdi 
"Meilior" madų firmos kūrėjos ir 
savininkės Almos Kavaliauskaitės- 
Rountree ir jos vyro Davido asmeny
se. Daugumas svečių prisimena Almos 
drabužių paradus, puikius modelius ir 
gražią, su tuo susijusią aplinką. 
Svarbiausia, kad su profesionaliomis 
australėmis modelistėmis, gražiuosius 
drabužius modeliavo ir mūsų lietuvai
tės, niekuo už jas neblogesnės.

Alma, pati būdama jauna, išaugusi 
puikioje lietuviškoje šeimoje, kalbanti 
gerai lietuviškai, jau ne pirmą kartą 
padeda jaunimui, ne tik, kad viską 
duodama veltui, bet dar ir pati 
apmokėdama išlaidas. Ji surado daini
ninkę, išpildžiusią meninę programą. 
Tuo pačiu Jaunimo S-gos kasa 

pasipildė geru tūkstantėliu doleriukų. 
Jaunimas gali būti ir yra dėkingas, 
turėdamas tokią puikią jaunąją patro
ną. O šiandien "Meilior" yra išaugusi j 
žinomą gerų ir ištaigingų drabužių 
firmą. Aplankius jų dirbtuvę New- 
towne, malonu pamatyti, kaip daromi 
tie puikūs rūbai, malonu išgirsti, kad 
.jie su dideliu pasisekimu jau yra ne tik 
Sydnėjuje, bet ir kituose miestuose 
parduodami, o maloni ir visuomet 
besišypsanti, mano jaunystės dienų 
draugo dukra Alma pasakė, kad 
sunkiausi pradiniai ledai jau seniai 
pralaužti ir dabar ją lydi tik sėkmė.

Madų paradą atidarė L.Bieliūnaitė, 
kuri, kartu su Kr.Virginingaite prista
tė modeliuotojas ir parado pranešėją 
C. Proven Prasidėjo ir pats paradas. 
Štai mūsų gražiosios lietuvaitės, 
iškilioji kovietė krepšininkė J. Šepo- 
kaitė, J.Sliterienė, sulaukusi skambių 
plojimų, pati Kr.Virgeningaitė, su
gebėdama ir organizuoti, ir mode
liuoti, buvusi "Kovo" gražuolė E. šat- 
kauskaitė-Kains, o pabaigoje ir pati 
savininkė A.Kavaliauskaitė •
Rountree, susilaukusi visos salės 
triukšmingo plojimo, kartu su šešiomis 
australėmis modelistėmis, daugiau 
kaip dvi valandas rodė gražiuosius 
drabužius. Tai buvo lyg spalvingas 
kaleidoskopas, parodantis naujausias 
dabartines ir busimųjų sezonų mo
teriškas madas. Sunku vyrui rašyti 
apie moteriškus drabužius, tačiau, 
pagal nerašytą dėsnį, kad moterys 
rengiasi kuo gražiau, kad patiktų 
vyrams, tai ir aš galiu ne tik savo, bet 
ir kitų ten buvusių draugų vardu
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pasakyti, kad šis madų paradas, 
puikios suknelės ir kiti drabužiai, kaip 
lygiai ir visos modeliuotojos, puikiai 
atliko savo darbą.Manau, kad ne tik 
ten buvę vyrai, bet ir kitos moterys, 
buvo sužavėti.

Viso parado metu malonu buvo 
matyti Jaunimo S-gos narius, vado
vaujamus pačios Sydnejaus skyriaus 
"bosės" dr. R. Barkutės, aptarnaujant 
gausius svečius. Jie ir apsirengę buvo 
"profesionaliai": baltai-juodai. Per
traukos metu ir paradui pasibaigus 
buvo parduodami loterijos bilietai, 
kuriems prizus aukojo Jaunimo S-ga, 
p. C. Protienė, p. V. Kabailienė, p. 
Šepokų "Premier Gift Centre" Fair- 
fielde, p. L. Šliogerienė ir pati 
"Meilior Fashions" firma. Laiminguo
sius bilietus traukė p. Alma.

Kaip ir visuomet, ne visiems 
vienodai sekėsi, tačiau jaunimas ir vėi 
nustebino: nieko nelaimėjusių pa
guodai, jaunosios merginos veltui 
vaišino svečius kava, skanumynais bei 
tortais.

Malonu, kad Sydnejaus jaunimas 
taip gražiai sukruto, dirba ir stengiasi 
gerai pasiruošti tam būsimam didžia
jam Pasaulio Jaunimo Kongresui.Taip 
pat malonu buvo matyti ir tiek daug to 
pačio jaunimo dalyvaujant šiame 
madų parade. Taip pat malonu buvo 
matyti ir Almą su jos vyru David, 
kurie, nors ir įžengę į sėkmingos 
karjeros kelią, nepabėgo iš lietuviško 
gyvenimo ir. būdami kartu su jaunimu, 
jam taip daug padeda. Ačiū visam 
jaunimui, ačiū Almai ir ačiū visoms 
modeliuotojoms. Buvo tikrai puiku.
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Antri metai iš eilės Lietuvos 
krepšininkai tapo Sovietų Sąjungos 
krepšinio Čempionais. Mažai tautai, 
kaip lietuviai, kurių trys milijonai yra 
užgožti 270 milijonų masėje, tai yra 
didelis laimėjimas. Mes galime di
džiuotis ir džiaugtis, kad mūsų broliai 
Lietuvoje pasiekė tokių gražių rezul
tatų.

Taip pat antri metai iš eilės Kauno 
"Žalgiris" tik per plauką netapo 
Europos geriausių krepšinio klubų 
čempionu, faktlnai Europos meisteriu: 
jis turėjo pasitenkinti antrąja vieta. 
Pereitais metais Europos meisteriu 
tapo ispanai, pasitelkę keletą ameri
kiečių negrų, o šjmet jugoslavai, kurie 
savo užnugaryje turi keliasdešimt 
milijonų gyventojų. Visi Kauno "Žal
girio" žaidėjai yra gimę ir užaugę 
Lietuvoje.

Negana to, Sovietų Sąjungos aukš
čiausioje lygoje dalyvauja dvi lietuvių 
krepšinio komandos: šalia Kauno 
"Žalgirio" žaidžia Vilniaus "Sta
tyba". Tik du Sovietų Sąjungos 
miestai Maska ir Leningradas šioje 
lygoje turi po dvi komandas. Maskvoje 
gyventojų yra dukart daugiau kaip 
Lietuvoje.

Finalinėse Sovietų Sąjungos čem
pionato varžybose " Žalgiario" prieši
ninku buvo sporto klubas CSKA. 
Pažiūrėkime, kas slepiasi po šiomis 
raidėmis. O gi Centrinis Armijos 
Sporto Klubas. Kaip žinome, visi 
Sovietų Sąjungos jaunuoliai, suėjus 18 
metų, privalo Sovietų armijoje atitar
nauti mažiausia dvejus metus. Armija 
surinkusi šiuos Jaunuolius, į Centrinį 
armijos sporto klubą atsirenka geriau
sius krepšininkus, po trumpo apmo
kymo padaro juos karininkais ir likusį 
tarnybos laiką jie praleidžia žaisdami 
krepšinį. Tokiu būdu armija ilgus 
metus buvo Sovietų Sąjungos krep
šinio čempionais: kiekvienais metais į 
ją ateidavo naujų pajėgų.
' -Kauno "Žalgirio" žvaigždė, centro 
puolėjas, jau nuo septyniolikos metų 
amžiaus yra 2 metrų 20 centimetrų 
ūgio jaunuolis Arvydas Sabonis. Artė
jant jo aštuonioliktam gimtadieniui 
buvo susirūpintą, kad Arvydas, vietoje, 
gynęs "Žalgirio" spalvas, turės žaisti 
konkurentų eilėse. Išeitis buvo rasta 
Arvydą įstatant į Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademija, kurios studentai yra 
atleidžiami nuo karinės tarnybos. Tad 
Arvydas, nors ir daug- laiko praleidžia

Aktyviam bendruomenės nariui

A. A. Jonui Liutikui

mirus, jo žmonai Onai reiškiame gilią užuojautą.
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A. A. Jonui Liutikui

mirus, jo žmonai Onai ir artimiesiems, nuoširdžią užuojautą reiškia
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krepšinio aikštelėje, studijuoja agro
nomiją, sėkmingai išlaikydamas egza
minus ir pereidamas iš kurso į kursą, 
nes atleidimas nuo karinės tarnybos 
yra sąlygotas su patenkinamo mokslo 
lygio.

Stebėjusieji televizijoje pernai me
tų finalines rungtynes su ispanais 
prisimena, kad daugiausia metimų 
padaręs ir taškų pelnęs žaidėjas buvo 
Kurtinaitis. Šį kartą, žaidžiant su 
Jugoslavais, Saboniui vėl nesisekė. Dėl 
incidento su Jugoslavų žaidėju, jis 
turėjo apleisti aikštelę antro kėlinio 
pradžioje ir žalgiriečiai neteko viešai 
sportinių komentatorių pripažinto 
geriausio Europos krepšininko. 0 
vienas garsus amerikietis treneris, 
užklaustas, kas jo nuomone yra 
geriausias krepšinio žaidėjas pasau
lyje, atsakė: "Sabonis". Toliau už
klaustas, ar jis turi galvoje ir 
profesionalus krepšinio žaidėjus, at
sakė "taip".

Lietuvoje kalbama, kad kai 1983 m. 
Sovietų Sąjungos krepšinio komanda 
lankėsi Amerikoje, Saboniui, kuris 
buvo tos išvykos žvaigždė, ameri
kiečiai pasiūlė du milijonus dolerių į 
metus, kad jis pasiliktų žaisti Ameri
koje, o Sovietų Sąjungai buvo 
pasiūlyta 8 milijonai, kad jam leistų 
pasilikti. Žinoma, iš to nieko neišėjo, 
pagaliau sunku pasakyti, ar toks 
pasiūlymas iš' viso buvo, bet tai 
parodo, kaip Lietuvoje yra vertinamas 
Sabonis.

Bet Sabonis, kad ir koks geras 
žaidėjas būtų, vienas rungtynių 
laimėti negali. "Žalgirio" komandoje 
yra daug gerų žaidėjų: kapitonas 
Valdas Chomičius, R. Kurtinaitis, S. 
Jovaiša, A. Brazys, G. Krapikas; A. 
Visockas, V. Jankauskas ir kiti. 
Treneriai V. Garastas ir H. Giedraitis. 
Arvydas Sabonis ir pirmieji trys 
išvardinti žaidėjai, kartu su Vilniaus 
"Statybos" Šarūnu Marčiulioniu įeina į 
Sovietų Sąjungos krepšinio rinktinę, 
kuri dabar ruošiasi pasaulio pirme
nybėms Ispanijoje.

Ant ;mūsų vyrų krūtinių tiek 
Maskvoje, žaidžiant su CSKA, tiek 
Budapešte, žaidžiant su jugoslavų 
"Cibona"! marškinėliai turėjo užrašą: 
"ŽALGIRIS - KAUNAS". Būdinga, 
kad Žalgirio uniforma yra visa žalios 
spalvos, o CSKA raudonos. Žalieji 
laimėjo...

J. DIGRYS

JAUNIMO SKILTAS

PAS A U LI O LI ETŲ VI u 
JAUNIMO K O N G KĘSAS

V a J us vykst a
Sėkmingai ir našiai vyksta VI PLJ 

Kongreso vajus. Vis daugiau žmonių ir 
organizacijų aukomis remia šį taip 
svarbų mūsų gyvenime įvykį. Čia 
skelbiame paramą gautą vasario, kovo 
ir balandžio mėnesiais. Skliausteliuose 
pažymėta suma rodo, kiek asmuo ar 
organizacija yra iki šiol aukoję.

Iš Viktorijos valdžios per Mel
bourne lietuvių jaunimo sąjungą gauta 
$ 1000.

Po $ 100 aukojo ir tuo būdu garbės 
rėmėjais tapo prel. P. Vaseris, P. 
Dranginis ($ 200), V. Pažereckas.

Po $ 50 aukojo O. Baltrušaitis, dr. 
V. Billson, B. Leitonas, S. Meiliūnienė, 
A. Valkienė, E. Volkienė, M.J. 
Venskai, V.N. Žemaičiai.

Po $ 30 aukojo S. Sikorskis, V. 
Didelis, F. Klejus.

Po $ 20 aukojo P. Ališlūnienė, P. 
Aukštikalnis, B. Aukštulienė, Balta- 
duonlų šeima, J. Goodsall ($ 40), Ieva 
Kirby, B. ir M. Sadauskai, Z. 
Jablonskienė, R. Rakūnienė, B. Petra

Po
1 kiekvieno Širdį...

Romo Kalantos minėjimas 
Sydnejuje

Gegužės 18 d. lietuvių namų 
Bankstowne Didžiojoje salėje susi
rinko gausus tautiečių būrys paminėti 
Romo Kalantos didvyriškos mirties 
14-jų metinių. Minėjimą rengė Sydne
jaus lietuvių jaunimo sąjunga.

Uždangai prasiskleidus išvydome 
raudonos ugnies fone aukštyn iš
tiestomis rankomis juodą siluetą; 
viršum liepsnos lietuviškos "saulutės" 
rate kardu mojo Vytis. Kairėje scenos 
pusėje ekrane minėjimo metu keitėsi 
Kauno vaizdai (jų skaidres iš Lietuvos 
parsivežė LJS Sydnejaus skyriaus 
pirmininkė Rita Barkutė).

Programą vedė Linda Bieliūnaitė. 
Trumpai paminėjusi šio susirinkimo 
tikslą, ji pakvietė prie mikrofono prel. 
P. Butkų. Susirinkusiems atsistojus, 
prelatas jaudinančiais žodžiais apibū
dino Romo žygdarbį ir perskaitė 
maldą už jį.

Pranešimą skaitė Rita Barkutė. Ji 
pakvietė susirinkusius pagerbti Romą 
Kalantą tylos minute, o vėliau 
išsamiai ir sklandžiai papasakojo ir 
įvertino 1972 m. gegužės 14 d. įvykius 
Kaune ir jų pasekmes.

Meninę minėjimo dalį pradėjo Justi
nas Ankus. Jis pianinu paskambino 
šiuo metu Sydnejuje populiarią melo
diją "Memory", skirdamas jį Romo 
Kalantos atminimui.

Arūnas Stašlonis padeklamavo du 
nežinomo poeto eilėraščius skirtus 
Romui Kalantai.

Jau kuris laikas besireiškiąs jaunimo 
orkestras (Mikas Burokas, Denis 

vičius. P. Semėnas, K. Šilką, E.M. 
Šidlauskai, S.A. Steponavičiai. J. 
Šniras, Tamašauskai, A. Vaičaitis.

Po $ 10 aukojo B. Butkus, K. 
Garliauskas, J. Kemežis, V. Kače- 
rauskienė, L. Kilčiauskas, J. Krasaus
kas, E.P. Markoniai, J. Rubaževičius, 
A. Rukšėnas, V. Sivickas, P. Šalkaus
kas. R. Žvinakis.

Kiti aukojusieji: R. Jurevičius - $ 7, 
J. Ašmonas, A. Bruce, N.N., N.N., 
Julius Petraitis, S. Pikelis po $ 5, V. 
Motuzą $ 2 (S 7), M. Bajoraitė $ 2.

Visi šie aukojusieji gyvena Viktori
joje, Melbourne.

Kongreso garbės rėmėju tapo 
Sydnejaus lietuvių klubo bilioteka, 
įteikdama $ 100. Taip pat Sydnejuje 
po $ 50 aukojo A. ir O. Lėveriai ir J. 
Sakalauskas. Mrs. Bruno Gross 
kongreso ruošą parėmė $ 20.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame!

VI PLJK FINANSŲ KOMISIJA

Stasiūnaitis ir Danius Hornas) atliko. 
Elton John "Song for guy" ir lietuvių 
tautinio šokio "Sadutė" melodiją.

Orkestrą scenoje vėl pakeitė dek
lamatoriai. Marina Coxaitė deklamavo 
Kavaliūno eilėraštį "Liepsnos kolo
na", Antanas Šarkauskas skaitė Vy
tauto Alanto eil. "Amžinoji ugnis dar 
neužgeso". • »-

Programos pabaigai scenoje degan- 
žlomis žvakutėmis ir gėlėmis nešini po 
vieną įėjo tautiniais rūbais pasipuošę 
"Sūkurio" jaunimo grupės šokėjai. 
Pusračiu Sustoję jie sudainavo Mairo
nio "Užtrauksim naują giesmę, bro
liai". Pianinu palydėjo Mikas Burokas. 
Jaunimo chorą paruošė Marina ir 
Kristina Coxaite.

Linda Bieliūnaitė kviečia į sceną 
Australijos lietuvių fondo atstovą p. 
Bronių Stašionį. Jis, pasakęs keletą 
pamokomų žodžių jaunimui, AL 
Fondo premiją įteikė Ritai Barkutei. 
Rita gražiai padėkojusi pareiškė, kad 
iš tos premijos $ 100 skirsianti 
"Jaužinioms" ir $ 100 Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Romo Kalantos pagerbimas praėjo 
kaip reta sklandžiai. Jaunimas malo
niai nuteikė ne tik gražia Uetuvių 
kalba, oria laikysena, bet ir tuo, jog 
matėsi, kad jie žino apie ką kalba, kur 
priklauso. Matėsi, kad minėjime tarti 
žodžiai jiems nėra tuščias garsas, kad 
Kalantos gyvojo laužo žiežirbos 
rusena ir mūsų Jaunimo širdyse!

R .B.

Amžinybėn iškeliavus "Dainos" choro narei

Albinai Dubauskienei

skaudžioje valandoje kartu Budėdami nuoširdžiai užjaučiame a.a. 
Albinos dukras, sūnus ir jų šeimas.

"Dainos" choras

P.p. Emilijai ČIŽEIKIENEI ir A. MORTUZUI bei jų šeimoms, jų 
sesutei mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Pertho Lietuvių Bendruomenės VALDYBA
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Kur dingo
ko mandos?

Pažiūrėjus į šių dienų Australijos 
lietuvių sportini gyvenimą, ryškiai 
pastebikma, kad sumajo klubų koman
dų, o kartais ir visai nedalyvaujama 
vietiniuose australų turnyruose. Jeigu 
ankščiau klubai išstatydavo po kelias 
vyrų, moterų ir jaunių krepšinio ir 
tinklinio komandas, dalyvaudavo vyrų 
ir moterų stalo teniso, šachmatų 
varžybose ir kt., tai šiandien tų 
matome retai ir tai tikpaskiruose 
klubuose. Kas atsitiko? Kodėl tik 
sporto švenčių metu klubai, kaip ir 
seniau, dalyvauja su dideliu skaičiumi 
sportininkų įvairiose varžybose?

Klausimas yra gana svarbus ir 
diskutuotinas, nes reikia atrasti, kas 
kaltas ir kodėl metų bėgyje komandos, 
ypač vyresniųjų, nedalyvauja varžy
bose. Gerai žinau, kad pasiteisinimų 
turi visi, tačiau manau, kad jie nėra 
jau taip realūs ir pilnai pateisina 
individus ar net visas komandas.

Mes labai gerai žinome, kaip 
Australijoje pakilo mūsų populia
riausių - krepšinio ir tinklinio žaidimų 
lygis. Jeigu seniau galėdavome matyti 
paskiruose miestuose lietuviškas pa
vardes valstijų ir net visos Australijos 
Lygos klubinėse komandose. Patekti į 
visos Australijos rinktinę, išskyrus 
jaunių, kur žaidė sydnėjiškis Audrius 
Svaldenis. šiuo metu mes vilčių 
neturime. Tažiau, mano manymu, ne 
viskas turi būti atsiekta pačiose 
aukštybėse, ypač žiūrint iš lietuviško 
taško. Sprendžiant iš klubų veiklos, 

0. MAKSVYTIENĖ

ATOSTOGOS SU LAZDOMIS (golfo)

tik mūsų jauniai, su keliomis išimtimis, 
dalyvauja australų pirmenybėse. Tai 
gražu ir sveikintina, tačiau, jei jie 
seks vyresniųjų pavyzdžiu, tai po 
poros metų išsisklaidys po kitas 
komandas ar iš viso nebežais. Pavyz
džiui Sydnėjųje, yra tikrai gerų 
vyresnių žaidėjų, kurie galėtų žaisti 
metų bėgyje savo pajėgumo lygose. 
Tas juos daugiau suartintų, įgalintų 
susižaisti ir, metų gale, turėtumėm 
geresnius rezultatus. Praeitos šventės 
metu apstebėta, kad čempionai, gerai 
ankščiau žaidę, per daug savimi 
pasitikėjo ir žaidė beveik be treni
ruočių ir metus tarpusavy nežaidę. 
ryškiai parodė smukusi žaidimo lygio. 
Gana neblogai pasirodė "KOvo" 
antroji komanda, bet kur ji dingo po 
šventės, kaip ir pirmoji.

Liūdna matyti, kad Adelaidėje 
sudaryta tik....mišri komanda. Kur 
dingo ta garsioji Adelaidė, su gražiu 
skaičiumi pask tu tiek vyrų tiek 
moterų ir jaun<...^_ komandų? Malonu 
matyti, kad po ilgesnės pertraukos, 
lietuviškasis sportas vėl atgyja Mel
bourne. Ar nereikėtų iš jų ir kitiems 
imti pavyzdį? Jau pats laikas jungti 
paskirų šakų komandas į rudens ir 
žiemos turnyrus.

Malonu matyti, kai mūsų jauniai 
pradėjo stipriai veikti paskiruose 
miestuose, net ir Brisbanėje. Tačiau 
jų galėtų būti daugiau. Kodėl nėra - 
priežastis - trenerių ir vadovų 
trūkumas. Asmeniški kontaktai, gal ir 

prašymai, manau, galėtų suminkštinti 
ne vieno veterano širdį, ypač jei jis 
turi savo vaikų. Jeigu seniau pagrin
dinė kliūtis geram sportavimui biidavo 
pinigai, tai dabar mūsų veteranų 
pasyvumas ir kone visiškas pamiršimas 
to, ką jiems davė lietuviški klubai, 
pasidarė nauja mūsų gyvavimo prob
lema.

Daug blogiau yra su tinkliniu, kuris, 
atrodo, visai baigia mus apleisti. 0 
prisiminkime, kokios komandas turė
jome Adelaidėje, Melbourne, Sydnė- 
juje, Hobarte ir net Geėlonge. 
Nežinau, kaip šią sporto šaką reiktų 
ir vėl atgaivinti ir padaryti populiaria 
mūsų klubuose.

Tačiau džiugu yra matyti, kad 
merdinčias sporto šakas baigia pa
keisti kitos. Iš jų pati stipriausia yra 
golfas. Ir, jeigu pažiūrėsime į golfo 
žaidėjus, tai daugumas iš jų yra kitų 
sporto šakų veteranai. Tuo reikia tik 
džiaugtis. Neapsiriksiu sakydamas, 
kad golfininkai; visoje Australijoje, 
gali būti statomi pavyzdžiu kitiems 
sportininkams. Jų drausmingumo, su
siklausymo ir rimto poiūrio ū šią 
sporto šaką, gali pavydėti kitų šakų 
sportininkai. Golfo mėgėjai šiuo metu 
yra susitvarkę 'geriausiai iš visų 
lietuviškame sportiniame gyvenime.

Baigdamas aš noriu, kreiptis į visus 
Australijos lietuvius sportininkus ve
teranus ir prašyti juos, nesvarbu 
kurioje sporto šakoje, kad aktyviau 
įsijungtų į mūsų lietuviškąjį sportinį 
darbą. Padėkime jaunimui, paimdami 

.juos tremniruoti, jiems vadovauti ir 
jiems parodyti, kad veteranai dar 
nepabėgo iš savųjų klubų, kurių garbę 
jie patys anksčiau gynė ir, kurie tais 
laikais juos pačius globojo ir jiems 
padėjo. Gi sportininkai, aktyviai 
žaisdami, sudarykite ir vėl savas 
komandas, treniruokit.ės, žaiskite pa
skirose pirmenybėse, o tada ir jūsų 
darbo vaisiai aiškiai matysis būsimoje 
mūsų sporto šventėje Sydnėjųje.

A. L-TIS.

SYDNĖJŲJE 
JAUNIAI LAIMI.

"Kovo” jauniai (iki 18 metų) 
balandžio 4 d. Bankstowno Stadione, 
žaidė prieš stiprią Bankstowno "All- 
stars" jaunių krepšinio komandą. 
Mūsų jauniai rungtynes laimėjo 
57:43/33:10?.

Žaidimą jauniai pradėjo labai 
gražiai. Tikslūs sviedinio perdavimai, 
geri sviedinių nuėmimai nuo krepšių ir 
puikūs koviečių metimai. P. Šumskas 
ir S. Ankus gražiu deriniu parduoda 
sviedinį prie priešininkų krepšio 
laikiančiam A. Lašaičiui, kuris iš bent 
kokios vietos meta kiaurus. Rung
tynės prasideda koviečiams vedant. 
Krėpšis seka krepšį ir priešininkų 
žaidėjai, nors ir pasivadinę žvaigž
džių vardu, negali sustabdyti greitų ir 
gerai mėtančių "Kovo" jaunių., kurie 
puslaikį baigia net 23 taškų prana
šumu.

Antrajame puslaikyje, nors ko- 
viečiai truputį ir atsileidžia, tačiau 
rungtynes baigia pelnyta persvara. 
Žaidime gerai pasirodė P. Vaičiurgis, 
padaręs didelę pažangą ir ūgiu lenkęs 
net savo brolį Edvardą, kuris turi 
gerus ir tikslius metimus. Petras 
Burokas, draugų vadinamas "Mauzi", 
irgi smarkiai paūgėjo, gražiai pasirodė 
aikštėje, ypač satigiais ir netikėtais 
šuoliais "pavogdamas" iš priešininkų 
sviedinį: . ' ■■■ ‘

Treneriui Rikiui Šliteriui gražiai 
komandai vadovaujant ir duodant, 
genis patarimus, koviečiai laimėjimu 
nustebino, kadangi. "Allstars" ko
manda yra labai stipri ir savimi 
pasitikinti. Mūsų komanda turėtų 
kovingumo dvasią išlaikyti iki rung
tynių pabaigos. Dabar gi antrajame 
puslaikyje jie, turėdami didelę per
svarą ir savimi per daug pasitikėdami, 
padarė daug klaiįdų, prarado sviedi
nius, o priešininkai tuo pasinaudojo ir 
rezultatą lygino. Tačiau, treneriui 
paėmus minutę ir paaiškinus klaidas, 
koviečių žaidimas pasitaisė ir pasi
baigė gražiu laimėjimu.

Ši komanda būtų dar geresnė, jei 
daugiau treniruotųsi ir turėtų progos 
geriau susižaisti. Medžiaga yra gera, 
žaidėjai gabūs, ūgis geras, taip kad, 
treneri Riki, pasistenk ir toliau bus 
dar gražiau.

(tęsinys)-
"Local artists and Crafts" galerija 
privačiame name. Veranda pilna 
paveikslų, keramikos, rankdarbių. 
Savininkė - pati dailininkė, pradėjo 
pasakoti apie savo keliones po 
Europą, pailiustruodama paveikslais. 
Ji tik prieš dieną buvo grįžusi iš 
Sydnėjaus, kur dalyvavo "Country 
women's" parodoj. Šiaip taip išsprukę, 
skubam prie mašinos, važiuosim golfo 
lošti.

Pasižiūrėję j žemėlapį, atrodo, 
lengvai surasime. Pirmu mėginimu 
atsiduriam ligoninės kieme, antru - 
aborigenų rajone...Bet aikštė matosi. 
Pasukam negrįstu keliu, atsirandam 
prie tvoros, už jos, matau žmonės 
žaidžia golfą. Einu klausti, kaip 
privažiuoti. Per upę pervažiavus, prie 
"stop" ženklo sukti į kairę. "You 
cannot miss it". Tai vietiniams taip 
atrodo. Mes pasukam prie "stop" 
ir...privažiuojam prie upės. Atgal! 
Pagaliau, pataikom, pasigriebę lazdas 
bėgam, nes saulė jau vakaruose. Graži 
aikštė visur žalia, vidury - upė 
skirianti aikštę per pusę. Prie trečios 
skylės stovi dvi kengūros, bet foto 
aparatas liko mašinoj. Prie kitos 
skylės visa žalia aikštelė apsupta 
kengūrų. Toks gražus paveikslas: 
upės pakrantė, medžiai, kengūros, 
papūgos...Grįžę į motelį, pasakojame 
šeimininkui, o jisai visai nenustebęs, 

sako: " Don’t you always play golf with 
kangaroos? Kitą rytą mes jau pakeliui 
į Goondiwindi, kuris skiria NSW nuo 
Queenslando. Čia subėga penki greit
keliai - Cunningham, Newell, Bruxner, 
Barwon ir Leichhardt. Goondiwindi - 
aborigenų žodis, reiškiantis "paukš
čių poilsio vieta". Tik įvažiavus, 
parke matom lenktyninio žirgo Gun- 
sund statulą. Labai karšta. Važiuojam 
toliau. Sustojam Inglewood. Dar 
karščiau.

Motelyje atsišaldę, apie trečių 
valandą išvažiuojam lošt golfą. Lau
kuose baltuoja aplūžęs namas su 
užrašu "Inglewood golf club". Aplink 
nė gyvos dvasios. Mums bevaikštant, 
atvažiavo suklypęs sunkvežimis, išlipo 
nemažiau suklypęs visas purvinas 
žmogus ir pasakė, kad klubą atidaro 
tik penktą valandą. Mes sakom, kad 
norim palošti. Jis pasikrapštė pakaušį 
(tikriausiai pagalvojo, kad kraustomės 
iš proto tokiam karštyje lošt) ir 
paaiškino, kad pinigus paliktume 
dėžutėje prikultoj prie medžio ir 
drėkintuvus sustabdytume, o baigę 
lošti, vėl paleistume. Na, ir lošėm. 
Žolė karšta, vietomis visai išdegusi. 

Prisiartinus prie "green" nerandam 
kaip tuos sprinklerius užsukti, tai ir 
"nardom". Palaukiam, kol srovė nusi
suka, greit atbėgam pamušam ir vėl 
laukiam. Prie vienos skylės per ilgai 
užtrukau, tai gerai išsimaudžiau. Nors 

atvėsti žmogus. Kol prieini sekančią 
skylę, visai išdžiūsti; batai buvo balti, 
o dabar sunku pasakyti, kokios 
spalvos. Sviedinukas skęsta arba 
dulkėse arba pelkėje...

Dešimtą rytą mes jau Warwicke. 
Miestas ant kalno, rytuose matosi 
"Scenic Rim" didžiulės kalnų viršū
nės. Tai "Great dividing range" su 
lapuočių miškais (rain forests), kriok
liais,(deja šiuo metu išdžiuvusiais). 
Šiaurėje - Darling downs, spalvoti 
laukai, geltonos saulėgrąžos, bronzi
niai sorgai, žali javai, rudi arimų 
plotai, o tolumoje purpuriniai kalnai. 
Miestas, skaitomas vienas iš seniausių 
Queenslande, skendi rožėse, čia 
kasmet vyksta Warwick rodeo, todėl jr 
vadinamas Rodeo City. Golfo laukas - 
Great Divide papėdėje. Gaila, lošti 
per karšta. Pasigrožėję, važiuojam 
toliau. įsakam į Gold coast greitkelį. 
Pravažiavus Beaudesert, apylinkė da
rosi kainuota. Kelias siaurėja, pra
silenkiant reikia pasitraukti vos ne į 
griovį.

Pagaliau apie pietus pasiekiam 
savo tikslą...per ankstį. Namuose 
nieko nėra, bet golfo aikštė - kitoj 
pusėj gatvės. N ejaugi sėdėsi mašinoj? 
Taigi, prakaituojam toliau.

(bus daugiau-)

ŽALGIRIO MŪŠIS ATIDĖTAS
Krepšinio rungtynės tarp Kauno 

"Žalgirio" ir Zagrebo "Cibonos", 
kurios turėjo būti rodomos per SBS TV 
gegužės 25 d., atidėtos ir bus rodomos 
birželio 1 d. 5 vai. p.p.

KREPŠININKĖS BIJO
ČERNOBYLO

S.m. rugpiūčio 8-17 d.d. Vilniuje 1 
turėtų įvykti pasaulio moterų krepši
nio pirmenybės, kuriose ruošėsi daly
vauti ir Australijos komanda. Po 
Černobylo atominės jėgainės spro
gimo, australės, taip pat kitų kraštų 
krepšininkės išsigando ir nėra tikra, ar 
visa komanda važiuos.

FONETINIAI ŽAIDIMAI
Lietuvių noras rašyti fonetiškai 

turėjo netikėtas pasekmes: mano 
straipsnyje apie Kauno "Žalgirio" 
krepšininkus man reikėjo krepšininkų 
pavardes rašyti pagal australo ko
mentatoriaus ištarimą. Dėl to Civilis 
pasidarė Čirvilis, Brazys pasidarė 
Braąys, Krapikas tapo Trapikius. 
Žalgi/riečius atsiprašom, bet manom 
kad supras problemą.

K. KEMEŽYS

P.S. Redakcijos korektorė, redak
torė ir maketuotoja (viename asme
nyje) atsiprašo p. Kemešį ir gerb. 
skaitytojus.
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BAISUSIS BIRŽELIS

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d., sekmadienį, 2 vai. N.S.W. Jungtinis Baltų Komitetas 
rengia trėmimų minėjimų - koncertą Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitą skaityti pakviestas N.S.W. senatorius Michael Baume, 
liberalas.

Koncertinėje dalyje pasirodys lietuvių, latvių ir estą meninės 
pajėgos. Lietuvius atstovaus "Dainos" choras, dirigentai Br. Kiveris ir 
Birinė Aleknaitė, pianistė Virginija Inkrataitė.

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia lietuvius gausiai dalyvauti šiame 
minėjime, prisimenant skaudžius birželio įvykius prieš 45 metus, bei 
tebesitęsiančią mūsų pavergtos tėvynės tragediją.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų Komiteto vicepirmininkas

SYDNEJAUS LIETUVIU 
N AMUOSE

16-lū i AST TERRACE. BANKSTOWN (Tel. 708 1414)

Birželio 1 d., sekmadienį, 3 vai.

Sutartinė" 
ruošia

Lietuviškų dainų
popietę

Bilietai: $ 5 suaugusiems, $ 3 pensininkams ir vaikams
Pelnas skiriamas P.L.J. Kongresui ir Lietuvių Klubui.

Brisbanės pabaltiečlų išvežtųjų į Sibirą minėjimo pamaldos įvyks 
š.m. birželio 15 d. St. Stephens katedroje Elizabeth St. Brisbane.

12.40 vai. p.p. prašome visus susirinkti ANZAC Sq. Shrine, kur bus 
padėtas vainikas, 1 vai. prasidės bendros pamaldos katedroje. 
Pamaldas praves Brisbanės vyskupas. Šiemet sueina 45 metai, kai iš 
Estijos, latvijos ir Lietuvos į Sibirą ištrėmė tūkstančius mūsų brolių ir 
seserų, kurių tik labai maža dalelė grįžo atgal. Todėl prašome visus 
tautiečius prisidėti ir paminėti šią žiaurią mūsų tautų tragediją.

BRISBANĖS BALTIEČIŲ KOMITETAS

Tautos Fondo Atstovybės ruošia
mas Birželio Išvežimų minėjimas 
įvyks birželio 8 d. Prasidės pamal
domis St. Joachims bažnyčioje Lid- 
combe 11.30 vai. ryto. Giedos 
"Dainos" choras, vad. B. Kiverio. 
Organizacijos kviečiamos dalyvauti 
pamaldose organizuotai, su vėliavo
mis.

Prieš pamaldas bus renkamos aukos 
Lietuvos laisvės reikalams.

Viešas minėjimas prasidės 3 vai. 
p.p. Lietuvių klubo apatinėje audito
rijoje. Programoje prel. p. Butkaus 
MBE invokacija. Paskaitą skaitys dr. 
Liuką Petrauskas. Savo eiles skaitys 
poetas Juozas Almis Jūragis. Pasirodys 
"Dainos" choras, diriguojamas Bro

niaus Kiverio ir Birutės Aleknaitės.
1941 m. birželio mėnesį ir vėlesnėse 

masinėse deportacijose žvėrišku būdu 
buvo išnaikinta tūkstančiai geriausių 
mūsų tautos sūnų ir dukterų. Nepri- 
kelsime mes jų iš kapų, nesurinksime 
jų kaulų išbarstytų po plačias Sibiro 
tundras, bet galime ir privalome juos 
prisiminti kiekvieną birželį iki savo 
dienų galo šiame pasaulyje.

Skaitlingai dalyvaukime pamaldose 
ir minėjime. Okupanto - sovietinio 
ruso padarytos ir daromos skriaudos 
neturi būti pamirštos, lyg būtų 
nereikšmingos datos Lietuvių Tautos 
istorijoje.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
AUSTRALIJOJE SYDNEJUS

IŠVYKA į BRISBANĄ

Syd. sporto klubo "Kovas" jauniai krepšininkai ir žiūrovai 
išvažiuoja autobusu nuo Liet. Klubo Bankstowne š.m. birželio 6 d. 
penktadienį 7.30 v.v. Grįžta pirmadienį, birž. 9 d. vakare.

Jauniams sportininkams nakvynės bus parūpintos, žiūrovai 
pasirūpina patys. Brisbane autobusas sustos prie Lietuvių namų: 49 
Montague Rd., Westend.

Daugiau informacijos galite gauti pas E. Lašaitį tel. 734118.

"KOVO" VALDYBA

MELB. SOC. GLOB. MOTERŲ D-JOS 
PRANEŠIMAS

Kaip buvo nutarta Draugijos metiniame susirinkime, pirmas narių 
draugiškas - kultūrinis subuvimas įvyks paskutinį šio mėnesio 
antradienį, gegužės 27 d. 11 vai. ryto, Moterų Seklyčioje Lietuvių 
Namuose. Subuvimų tikslas - sudaryti narėms progą maloniai 
pabendrauti, artimiau asmeniškai susipažinti, ką nors nauja 
pasimokyti ar pasilavinti. Šio subuvimo metu A. Karazijienė gros 
įvairių lietuviškų dainų rinkinį, pasirinksime temas ateinantiems 
subuvimams, pasivaišinsime suneštiniu vidudienio užkandžiu.

Visos Draugijos narės yra mielai kviečiamos ir laukiamos.
Danutė ŽILINSKIENĖ

NAUJI A.L. FONDO NARIAI
Paskutiniu laiku į Fondą įstojo trys 

nauji nariai, kiekvienas jų įmokėjęs po 
$ 25 įstojimo mokestį: Liudvikas 
Bučelis, Melanija Kaspariūnienė ir 
Antanas Kaspariūnas. Sveikiname 
naujus Fondo narius.

AUKOS A.L. FONDUI
Po $ 100 ALB Adelaidės Apylinkės 

Valdyba (425) ir A. Pomeringas (147), 
Qld„

A.a. Juozui Ruzgiui Brisbaneje 
mirus, jį pagerbdamas vietoj gėlių 
aukojo Fondui $ 20 Ed. Slonskis (180), 
N.S.W..

A.a. Kazimierui Balkauskui Gee- 
longe mirus, jį pagerbdami vietoje 
gėlių aukojo Fondui: $ 25 E. ir S. 
Banakai ir $ 20 S. ir A. Obeliūnai 
(665).

$ 100 J. ir V. Venclovai (225), 
prisimindami a.a. Česlovą Liutiką jo 
mirties antrose metinėse.

A.a. Juozui Kalnėnui Melbourne 
mirus, jį pagerbdami vietoje gėlių 
aukojo Fondui: $ 100 Kostas Kalnė
nas, pagerbdamas savo brangų brolį 
Juozą (110) N.S.W..

Po $ 20 J. Balbata (215), J. ir E. 
Balčiūnai (570), ign. Budrys (25), Pr. 
Dranginis (225), V. ir R. Pumpučiai
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(40) Ir J. Šnlras (290).
Po $ 10 R. Aglinskas, V. ir S. 

Bartuškai (125), M. Birietienė (131), 
J. ir Br. Makuliai (85), J. ir S. Meiliūnai 
(822), A. Mucinienkas (85), J. 
Petrašiūnas (65) ir L. Radzevičienė 
(12), S.A.

Po $ 5 O. Aleknienė (534), P. 
Baltutis (73), J. Barkienė (65), J. 
Kemėšis (52), J. Paragienė (162), A. 
Ramanauskas (89), Forest Hill, Vic., 
V. ir J. Rekešiai (130) ir S. Sikorskis.

A.a. Algirdui Kružui Melbourne 
mirus, jį pagerbdami vietoje gėlių 
aukojo Fondui: $ 20 J. ir E. Balčiūnai 
(590) ir $ 10 B. Prašmutaitė (85).

A.L. Fondo valdyba nuoširdžiai 
sveikina naujus Fondo šimtininkus: 
Kostą Kalnėną iš Sydnejaus, A. 
Pomeringą iš Brisbanės ir J. ir V. 
Venclovas iš Ashfield, N.S.W..

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams ir Fondo talkininkams.

PATIKSLINIMAS. Š.m. "M.P." nr. 
13, skelbiant Fondo rėmėjų pavardes, 
neparodyta kiek iš viso p. Gučiuvlenė 
yra aukojusi Fondui. Turėjo po 
pavardės būti parašyta $ 48 (skliaus
teliuose). Taip pat toje pačioje 
eilutėje turėjo būti ne S. Susčla, bet S. 
Gusčia (10). Paliestus asmenis dėl 
įvykusių klaidų atsiprašome.

Vaclovas REKEŠ1US 
. A.L. Fondo Iždininkas

Praplėsti "Baltic News" skaitytojų 
tinklui aukojo:

Jablonskių šeima $ 10
Per bibliotekos vedėją Br. Stašionį 

aukojo:
L. Simanauskas $ 20
A. Venclovas ® 2®
R. Venclovas S 2^
V. Venclovas S 2^
N. Čelkienė $ 10
B r. Stašionis $ 10
A. Žilys $ 5

Per knygyno vedėją A. Vinevičių 
aukojo:
O. Jarmalavičienė $ 10
O.J. Jonušai $ 10

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū

A. Giniūnas 
"Baltic News" 
Atstovas NSW/ACT

AUSTRALIAN 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 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

Printed by F.LJ*.

PADĖKA

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio 
mokykla yra dėkinga už paramą 
aukoms gautoms sekmadieni, U 
gegužės: $ 5 iš p. Eirošienės ir $ 25 
per p. 0. Leverlenę nuo St. Marys 
lietuvių vietoj gėlių a.a. E. Rašymui 
mirus.

Tėvų Komitetas

Aukos
” Mūsų pastogei"

J. Gailius (Vic.) $ 14

Vietoje gėlių a.a. Broniaus GASI0- 
NO atminimui Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Klubas aukojo $ 20 ir p. 
Bronė Jankuvienė $ 20.

Vietoje gėlių ant Reginos Ratienės 
- Rataiskienės kapo Vytautas A. 
Kardelis aukojo $ 10.

Visiems kuo nuoširdžiausias ačiū!
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