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Sveikiname Šv. Velykų proga pavergtuosius ir laisvuosius lietuvius.
Linkime vieningai dirbti, kad Prisikėlimo rytas išauštų ir 

Lietuvai Tėvynei.
VYSKUPO P. A. BALTAKIO O. F. TVI.

VELYKINIS SVEIKINIMAS

Mėli broliai, sesės,
Su džiaugsmingu Aleliuja švenčiame Velykas.

Velykos yra ne tik istorinio Kristaus prisikėlimo fakto minėjimas, bet ir gėrio 
prieš blogį, tiesos prieš melą, gyvybės prieš mirtį pergalės šventė. Velykų 
paslaptimi yra pagrįstas visas mūsų krikščioniškasis gyvenimas.

Pirmieji krikščionys savo nesvyruojantį tikėjimą į Kristų išreikšdavo 
pasisveikinimo žodžiais: "Jis prisikėlė".

Kristaus priešai pajėgė žmogaus prigimtį prisiėmusį Dievo Sūnų prikalti 
prie Kryžiaus, bet buvo ir yra bejėgiai išlaikyti Jį kape. Jie sugebėjo surasti 
Judą išdaviką ir papirkti kapą saugojusius kareivius: "Sakykite, kad jums 
bemiegant, atėję Jo mokiniai naktį Jį pavogė" (Mt. 28, 12-13,) tačiau jie 
nepajėgė sustabdyti apaštalų liudijimo, jog Kristus, laisva valia prisiėmęs 
kančią ir mirtį, tikrai prisikėlė ir yra su mumis iki pasaulio pabaigos (Mt. 28, 
18-20).

Ši Didžiosios savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi žmonijos gyvenime iki 
pat mūsų dienų. Kartais net atrodo, kad blogis, melas ir mirtis laimi. Bet 
dviejų tūkstančių metų krikščionybės istorija liudija, kad tai yra normalus 
ideologinės kovos procesas, turįs atovaizdį net gamtoje. Kaip po kiekvienos 
gyvybę apmarinusios šaltos ž>muį. Jtelnę ‘ž^ja gyvybę nešantis pavasaris, 
taip ir po kiekvieno tariamo krikščionybės sunaikinimo ji atbunda su nauju 
gyvastingumu.

1941 m. sausio 12 d. Sovietų valdžia uždarė paskutinę kunigų seminariją 
Lietuvoje. N. S. Podzniakovas atvykusiam su skundu vyskupui V. Brizgiu! 
patarė pradėti galvoti apie naujos profesijos įsigijimą, nes greit neturėsiąs ką 
veikti: " Kas buvo pasiekta Rusijoje per 20 metų, Lietuvoje bus atlikta dviejų 
- trejų metų laikotarpyje" (Liet. Archyvas, p. 61).

Po 45 metų okupacijos, minint mūsų tautos krikšto sukaktį, Lietuvos 
vyskupai reiškė džiaugsmą kad "daugėja subrendusių ir jaunų žmonių, aiškiai 
ir gražiai išpažįstančių savo tikėjimą." (Jub. laiškas). O. Konstantinas 
Kharchov, Sovietų religinių reikalų komiteto pirmininkas, pripažino, kad po 
70 metų ateistų pastangų tarp 10-20 nuošimčių Sovietų Sąjungos piliečių yra 
tikį žmonės ir kad pagal oficialią statistiką 1986 metais buvo pakrikštyta 
774,747 ir su Bažnytinėmis apeigomis palaidota 1,179,051 (Nauka į religija 
Nr.ll, 1987).

Uzbekijos komunistų partijos dienraštis "Pravda Vostoka" faktais 
konstantavęs religinį atgimimą, ypač jaunimo tarpe, susirūpinęs klausia: 
"Šiandien jaunavedžiai iš santuokos biuro eina tiesiai į bažnyčią. Rytoj 
krikštys savo vaikus, o kas atsitiks poryt? (Draugas 1986.V.24).

Atsakymą į "Pravda Vastoka” pateikia ortodoksų kunigas disidentas 
Dimitrijus Dudko: "Religiją galima nustumti į gyvenimo užkampį, bet tam 
tikru momentu žmogus vėl grįžta prie Dievo, gyvybės šaltinio..."

"Jauni žmonės, kurie visuomet yra jautrūs bet kokiam aktualiam gyvenimo 
procesui, pradėjo domėtis religija, kuri respektuoja gyvenimą, ir to niekas 
nepajėgs sustabdyti. Kada ateina pavasaris, nesvarbu, kaip giliai yra įšalus 
žemė, pavasaris neišvengiamai ateis. Religinis pavasaris čia (Sovietų 
Sąjungoje) jau prasidėjo".

Kristaus asmeniniame gyvenime Didįjį Penktadienį nuo Velykų ryto skyrė 
trys dienos. Koks metų skaičius skirtas mūsų tautos Didžiąja! Savaitei težino 
tik vienas Dievas. Tačiau religinis atgimimas, besireiškiąs okupuotoje 
Lietuvoje ir visoje Sovietų Sąjungoje, mums teikia daug gražių vilčių.

Linkėdamas visiems džiugių ir viltingų Kristaus Prisikėlimo švenčių, prašau 
neužmiršti Lietuvos tikinčiųjų prašymo malda ir atgaila pagreitinti Lietuvos 
prisikėlimą.

Nuoširdžiai Jūsų
Vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM,

PRISIKĖLIMAS IR MES

į mūsų paprastą ir nuobodų 
gyvenimą staiga įsiterpia Velykos - 
didingoji Kristaus Prisikėlimo Šventė. 
Velykos - visų švenčių švenčiausioji. 
Velykos - žmogiškoji mįslė ir dieviš
koji paslaptis; stebuklas, liečiantis 
Dangų ir Žemę, būtį ir nebūtį, 
nuodėmę ir atleidimą, kaltę ir jos 
panaikinimą Kristaus, dieviškojo as-> 
mens, žemiškosios mirties aktu ir 
pergalingu Jo iš mirties Prisikėlimu.

Kas yra Velykas šventęs Lietuvoje, 
tam prisiminimai ir vaizduotė žądina 
ir sugrąžina daugybę malonių dvasi
nių ir jausmų išgyvenimų, patirtų 
tautos tradicijomis apgaubtose Vely- 
kose, švenčiamose pavasariui atgims
tančios gamtos aplinkoje. Tokie 
?mon& greitai įsijaučia į nuostabiai 
sutampančias gamtos pabudimo ir 
Kristaus Prisikėlimo palaimingas min
tis. Tos mintys ir tie išgyvenimai yra 
brangus, lietuviška prigimtimi supras
tas, lietuviška širdimi pamiltas tikė
jimo paveldėjimas. Gimusieji sveti
muose kraštuose, tos pavasarinės 
Velykų nuotaikos nepažįsta, bet 
dvasiniai nėra nuskriausti ir jie. Jie 
žvelgdami į Velykas atviru tikėjimo 
žvilgsniu, tikėjimo dvasioje išgyven
dami Kristaus mirties ir Prisikėlimo 
misteriją, nesiblaškydami nebūtinuose 
dalykuose, gali, jei nori, maldingu 
protu aiškiai pažinti tikrąją Velykų 
šventės prasmę.

Velykos nėra vien mistinė poezija, 
varpų garsai, estetinius grožio jaus
mus žadinančios giesmės, altorius 
supančios žvakės ir smilkalai. Velykos 
yra žmogaus proto ir širdies galių 
išbandymas, jo tikėjimo ir sielos 
ramybės patikrinimas. Kaip šviesus 
žaibas, kurio net užsimerkęs negali 
nepastebėti, išblaško tamsius debesis, 
taip ir Velykų skelbiamoji tiesa 
išblaško kasdienines, pilkas, bet mūsų 
taip labai įsimylėtas mintis apie 
duoną, pinigus, moteris ir politiką, 
pastato mus gyvojo Dievo akivaiz
doje. Net ir labai kietos širdies 
žmogui, tiesiog nebelieka galimybės 
išlikti nepaliestam Dievo žvilgsnio. 
Tariamai mistinės nuojautos nieko 
mums čia nebepadeda. Dieviškoji 
realybė tvirtai laiko mus savo įtakoje 
ir reikalauja tikro, realaus ir neatšau
kiamo apsisprendimo.

Velykos mums yra neišvengiama 
dvasinė takoskyra. Jos skatina mus 
plačiai atverti sąžinės akis, sukaupti 
mintis mąstymui apie gyvenimą, mirtį, 
amžinybę ir amžinybės Valdovą. 
Pamastyti, ar amžinybės Valdovas yra 
ir mūsų Valdovas, ar Dievas yra mūsų 
gyvenimo dienas gaivinanti šviesa, ar, 
nusigręžę nuo jo, mes gyvename 
prislėgti, tuščia, išdegusia širdimi,

blaškomi abejonių ir nevilties šaltų 
vėjų.

Velykų šventėje verta mums pa
vartyti Šventąjį Raštą ir paskaityti 
apie tai, kad iš mirties prisikėlęs 
Kristus yra gyvybės Valdovas, turįs 
mirties ir gyvenimo raktus, kad jis 
tikintiems yra pažadėjęs amžinąjį 
gyvenimą. "Kas įtikės ir pasikrikštys, 
bus išgelbėtas, o kas netikės, bus 
pasmerktas”. (Mk.l6:16). Prisikėlęs 
Kristus paliko mums užtikrinimą "štai 
aš esu su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos”. (Mt.28:20). Per 
savo mokinius, per tikinčiųjų ben
druomenes Kristus jau 2000 metų 
reiškiasi žmonijos istorijoje, moko 
artimo meilės, tiesos pažinimo, teisin
gumo, taikos ir ramybės. Tokia yra 
Velykų dvasia. Tokia yra Kristaus 
dvasia. Visada veiksminga, įkvepianti 
gėrio ilgesį ir pasiaukojimo norą, 
neatspėjama, nes "dvasia pučia kur 
nori". Iš tų pačių silpnų žmonių ji 
padaro dvasios galiūnus, kankinius ir 
šventuosius.

Taip. Velykos pastato mus į 
takoskyrą. N audokime savo laisvą 
valią išmintingai.

Didingoji Kristaus Prisikėlimo 
šventė, į mūsų žemiškųjų reikalų ir 
rūpesčių kupiną gyvenimą, atneša 
antgamtinę šviesą. Tegul toji šviesa 
niekada nesiliauja gaivinusi mūsų 
širdis. Sveiki, sulaukę šventų Velykų. 
Ramybė jums visiems, kurie ilgitės 
gėrio, kurie ilgitės Lietuvos - mūsų 
šventojo džiaugsmo tėviškės, kurie 
geriate iš teisybės šaltinių.

J. A. Jūragis
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MŪSŲ TĖVYNĘ

Žmogus jau iš savo prigimties, taip 
sutvertas, kad niekados nėra paten
kintas: kada šilta, - jam norisi, kad 
būtų šalta. Bet kada savaitėmis, tas 
karštis dieną ir naktį be pasigailėjimo 
kankina, - tai jau kas per daug, tai per 
daug. Ir gal tik tada ryškiau mintyse 
atgyja, tas mūsų mielas, ten toli 
pasilikęs kampelis, kuris turėjo ne du, 
bet keturis ir aiškius metų laikotar
pius. Kada mes čia, tirpstame nuo 
karščio, - ten pasilikusi mūsų tėvynė 
nors ir šalčio sukaustyta, bet kvėpuoja 
tyrą, sveiką, gaivinantį žiemos orą. 
Tos žiemos, kurios, taip laukdavo 
kaimietis, nes jam visi kampeliai 
tapdavo prieinami. Tame laike galė
davo lengvai save apsirūpinti kuru, 
statybine medžiaga ir, neprakaituo
damas, kitus ūkio darbus atlikti.

Visų kitų profesijų žmoheliai irgi 
šypsojosi, nes eiti į darbus, ar grįžti, 
nereikėdavo sukioti kilometrus tiltų 
beieškant, o naudojosi tiesiausiu taku, 
nes visos mūsų upės, upeliai ir ežerai 
ramiai sau po storu ledu snaudė...

J. Krupavičius buvęs Kauno miesto policijos nuovados viršininkas su miesto
valdybos atstovais prie, ledų kalno.

Bet tai irgi amžinai nesitęsdavo, 
saulutė vėl pradėdavo grįžti: diena 
ilgėdavo ir jau nuo sušalusių stogų 
lašas po lašo varvėdavo. Tada mūsų 
visų širdyse užgimdavo pavasario 
laukimo jausmas. Žodis "Velykos" 
tapdavo prisikėlimo simboliu, - tvirtai 
surištos' su gamtos atgimimu, kuris 
tada tavo ir mano širdyse, taip būdavo 
jaučiamas... Kas iš mūsų senesniųjų 
dar galėtų užmiršti tą džiaugsmą, kad 
rytmetį atvėręs tvarto duris vesdavo 
prieauglį - ėriuką, veršiuką, kumeliu
ką! Dar gerai prisimenu - kiekvienas 
ūkininkas, su džiaugsmu ir meile, 
tokius apžiūrėdavo ir net nekurie per 
žolinę pašventintomis žolelėmis juos 
parūkydavo, net peržegnodavo. Mūsų 
tėvelių buvo tvirtai tikėta, kad 
gyvulėliai tik tada sveikiau augo.

Jau per šv. Kazimierą, kovo mėn. 4 
d. atskrisdavo vieversėlis ir kviesdavo 
ūkininką laukų arti. Tuojau po šv.

ADELAIDĖJE

f
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Adelaidės Lietuvių Apylinkės me
tinis susirinkimas (vyko kovo mėn. 20 
dieną. " Adelaidės Lietuvių Ž inios" 
jautriai paragino adelaidiškius susi
rinkime dalyvauti kuo gausiau.

Kaip ir visuomet, taip ir šį kartą, 
susirinko visi Apylinkės nariai, kurie 
tampriai surišti bendruomeninėje 
veikioje.

Susirinkimo dienotvarkėje - susi
rinkimo atidarymas, prezidiumo rinki
mai, mandatų komisijos rinkimai, 
pereitų metų protokolo skaitymas. 
Apylinkės pareigūnų pranešimai - 
pirmininko, iždininko, radijo komiteto, 
Kontrolės komisijos, Garbės teismo. 
Pasisakymai dėl pranešimų. Apylinkės 
valdybos rinkimai. Organizacijų 
trumpi pranešimai. Klausimai ir pasiū
lymai. Rinkimų rezultatų paskel
bimas. Susirinkimo uždarymas. Tautos

PRISI MENANT.

Juozapo kovo mėn. 19 d. pasirodydavo 
kielės ir pempės. O jau po kovo 
mėnesio 25 dienos,- šv. Marijos 
apsireiškimo šaventės, dažnai ant ūkio 
pastatų stogų ir gandras pradėdavo 
kalenti. Tai jau ir būdavo ženklas, kad 
pavasaris galutinai žiemą nugalėjo, o 
visiems samdiniams džiaugsmas, nes 
šeimininkės nuo to laiko, jiems 
pradėdavo pusdienius duoti.

Tai jau ir buvo paskutinis laikas, 
kad ne tik laukai ir pievos, bet ir 
upeliai, upės ir ežerai stengėsi 
galutinai žiemos uždėtą jungą atsi
kratyti.

Mielas skaitytojau, čia pridėtoje 
nuotraukoje matai, Kauno senamiestį, 
už pilies, kur Nemunas sutinka Nerį, 
suverstus milžiniškus ledų kalnus. 
Ledams susigrūdus, smarkiai pakil
davo vanduo ir net užliedavo žemes
nes gyvenamąsias vietas. Čia, to meto 
Kauno miesto policijos nuovados 
viršininkas (aš pats - X) su Kauno 
miesto valdybos atstovais tokius ledų 
susigrūdimus (žvilgterėk užpakaly
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stovinčiųjų!) tiria ir, esant reikalui, 
duodavo įsakymus ir pagalbą iš 
žemesnių vietovių iškraustyti gyven
tojus. Didžiausias potvynis, atmintyje, 
Kaune, - buvo 1926 metų pavasarį, 

kada Kęstučio gatvėje laiveliais 
važinėjome, Laisvės alėjoje batus 
vandens prisėmėme ir aš pats su A. A. 
kan. Juozu Tumu Vaižgantu, vieną 
ištisą, tamsią naktelę su kibirais, 
smėlio maišais ir šluotomis Vytauto 
bažnytėlėje su šaltu vandenėliu kovo
jome... ....

Trake ir miškų šlaituose galutinai 
žiemos pėdsakams pranykus, - išlįs
davo ir mūsų pirmoji ankstyvoji gėlelė 
žibutė - žibuoklė, kuri tiesdama savo 
žydinčią galvutę į dangų lyg ir dėkojo 
Tam, kuris mūsų taip numylėtai žemei 
atsiųsdavo Velykas, - pavasarį grą
žindavo... Tavo ir . mano širdims tą jau 
niekuo nebepakeičiamą džiaugsmą.

J. Krupavičius

Himnas.
Susirinkimą atidarė pirmininkas J. 

Stačiūnas, į prezidiumą kvietė A. 
Pocių pirmininku ir. V. Vitkūnienę 
sekretore. Į mandatų komisiją išrinkti
- Šerelienė, Pauliukienė ir Doniela.

Protokolą skaitė A. Vitkūnas. 
Apylinkės valdybos pranešimą apie 
kultūrinę ir politinę veiklą - pirminin
kas J. Stačiūnas, apie finansinį stovį - 
iždininkas A. Šerelis, radijo komiteto
- L. Gerulaitis. Valdybos pranešimai 
priimti be pataisų. Organizacijų 
pranešimus perskaitė - Tautos Fondo 
V. Vitkūnienė, skautų D. Baltutytė, 
Lietuvių Dienų Ruošos komiteto J. 
Vabolienė, Trečiųjų Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynių Organizacinio 
komiteto išsamų pranešimą padarė J. 
Jonavičius, "Lituania" choro admi
nistratorius - A. Šerelis, etninių 

grupių vardu, atstovė S. Kanienė, 
šaulių organizacijos - Krlženauskas. 
Visų organizacijų pranešimus ir 
pageidavimus susirinkimas išklausė su 
dėmesiu ir nuomonių skirtumo nebuvo. 
Noriu kiek plačiau, nors ne ištisai, 
supažindinti skaitytojus su pirmininko 
J. Stačiūno pranešimu. Kadangi šiai 
vaidybai, be tiesioginių pareigų, teko 
plačiai įsijungti ir į politinę veiklą, 
ginant Lietuvos ir lietuvių bendruo
menės vardą bei garbę.

Savo kadencijos metu, valdyba 
suruošė kultūrinę popietę Pulgiui 
Andriušiui, B. Brazdžioniui ir A. 
Gustaičio 80 - mečiui pagerbti. Šią 
popietę įdomiai pravedė rašytoja B. 
Mockūnienė. Buvo surengtas iškilmin
gas Tautos šventės minėjimas su 
programa. Glaudžiai bendradarbiau
jant su Jaunimo Sąjunga, suruoštas 
Naujųjų Metų sutikimas. Jaunimo 
Kongreso metu, buvo pakviesti ir 
skaitė paskaitas T. Venclova., G. 
Damušytė ir Nakas.

Turėjo pasitarimą su PLB atstove 
kultūriniams reikalams B. Jasaitiene, 
Krašto valdybos nariu J. R ubu. 
Suruošti dveji pietūs priėmimui Nor
wood istorinės draugijos, su įdomia V.
Vitkūnienės paskaita. Svečiai turėjo 
progos aplankyti Lietuvių Namų 
Muziejų. J. Vabolienė pakviesta 
sudaryti Lietuvių Dienų Ruošos 
Komitetą, kuris jau veikia, ir lietuviš

koje spaudoje yra paskelbta Lietuvių 
Dienų programa. Yra įkurta ir 
inkorporuota Lietuvių Kultūrinė 
Draugija, tikslu gauti Australų val
džios materialinę paramą mūsų kultū
riniams darbams.

Valdybai teko pasirūpinti, nei turto 
nei artimųjų neturinčio tautiečio, 
laidotuvių apeigomis ir išlaidomis.

Valdybos politinė veikla. Australi
jos parlamente keliamos bylos ieškant 
tariamų karo nusikaltėlių, valdyba 
paruošė parodymą Standing,.Cowmi^., 

ttee, kurio raportas jau gautas Austra
lijos parlamente ir kur siūlomi mums 
naudingi pakeitimai. Mūsų valdybos 
pasiūlymai yra minimi šiame raporte. 
Šiuo reikalu, valdyba ir toliau veda 
pasitarimus su Pietų Australijos 
senatoriais. Paruošė ir išsiuntinėjo 85 
egzempliorius A. Tautvaišienės "Tau
tų kapinynas Sibiro tundrose" angų 
kalba, australų parlamentarams. įsi
gijo reikalingą knygų rezervą anglų 
kalba, kaip kad "Soviet Genocide in 
Lithuania" ir supažindino valdžios 
atstovus, senatorius ir žurnalistus. 
Išsiuntinėjo laiškus Pietų Australijos 
parlamentarams primenant Ribben- 
tropo - Molotovo paktą. Valdybos 
pastangomis, įdėtas skelbimas "The 
Advertiser Recipe for Holocoust..." 
Taip pat tilpo "The Australian Open 
letters to Australian Senators".

Svarbus valdybos darbas ruošiant 
dvigubą Vasario 16-tos dienos minėji
mą. Vieną australams, antrą savie
siems. Tokie bendravimai su aukštais 
australų pareigūnais, parlamentarai^ 
senatoriais mums duoda daug naudos. 
Australai gyvu žodžiu supažindinami 
su mūsų tautos kultūra, papročiais, 
lietuvių vargais ir problemomis oku
puotoje Lietuvoje. Valdybai teko 
nelengvos pareigos parinkti asmenis, 
kurie nusimano politikoje, Lietuvos 
istorijoje, kurie gali laisvai vesti 
pasikalbėjimus anglų kalba. Ruošiant 
(vairius minėjimus ir kitus renginius, 
reikia surasti kuo daugiau talkininkų, 
(traukiant savo šeimos narius, žmonas, 
kurioms ir taip jau tenka didelė darbo 
našta ir nemigo naktys, atpildo vietoje 
neretai sulaukiant skaudžios kritikos. 
Stebėtojams iš šono, nelengva (ver
tinti bendruomenei atsidavusių žmo
nių pasiaukojimą ir darbą. Tačiau, šis 
susirinkimas praėjo gražioje, darbin
goje nuotaikoje. Nereikėjo perrinkti 
nei valdybos, nei radijo vadovybės. Iš 
valdybos pasitraukė B. Mockūnienė,

ner.
kuriai tenka , vien padėka už atliktą

Per NSW valstijos 
mėjo Liberalų ir National 
koalicija.

Valstijos premjero pareigas perėmė
Liberalų partijos lyderis Nick Grei

darbą, į jos vietą atėjo Z. Vabolienė ir 
I. Davis. Radijo komitetui trūkstamą 
narį, pažadėjo susirasti patys. Apylin
kės valdyba ir jos padaliniai, per du 
metus, išlaikė gerą kontaktą su 
bendruomenės nariais, dirbdami lietu
vybės labui. Susirinkimas pilnai įver
tino visų darbą ir ilgu plojimu pareiškė 
pasitikėjimą perduodant vairą sekan
čiai dviejų metų kadencijai. Linkime 
sėkmės ir Dievo palaimos jūsų 
darbuose. Nekreipkite dėmesio į tuos, 
kurie, kaip lietuviška patarlė sako - 
"Iš didelio rašto išeina iš krašto" - 
kurių vaizduotėje vaidenasi šikšno
sparniai. Elena Dainienė

----- --------—IL' .'.-rh

Melbourne
Vasario mėn. 20 d. (vykusiame 

metiniame susirinkime, buvo infor
muota apie valdybos nuveiktą darbą. 
Plačią apžvalgą padarė valdybos 
pirmininkas K. Lynikas, apie gynimo 
darbą - dr. J. Kunca. Pasiūlytos dvi 
rezoliucijos: viena dėl bendradarbia
vimo su okupuotos Lietuvos broliais, 
patariant būti atsargiems ir nepa
kenkti mūsų bylai, kada kokiu nors 
būdu bendraujam su jais. Antra, anglų 
kalboj, yra prašymas valdžios ir 
opozicijos, kad abi pusės laikytųsi 
Senate Standing Committe on Legal 
and Constitutional Affairs, rekomen
dacijų kurios patarė, kad visi sovietų 
liudytojai privalėtų atvykti į Austra
lijos teismą, nedarant tam jokių 
išimčių ir, kad teismai būtų pradėti 
tik po tam tinkamos sutarties pasira
šymo su Sovietų Sąjunga. Ji turi 
įsipareigoti visus išleisti, tuo tikslu, 
važiuoti ( š( kraštą. Taip pat, 
pabrėžiama, kad mūsų bendruomenė 
pageidauja, kad niekas iš bandomų 
apkaltinti, nebūtų išduodamas nei į 
Sovietų Sąjungą nei ( kitą kraštą, 
kuriame nėra garantijos dėl teismo 
proceso bešališkumo.

Ministeris pirmininkas prašomas 
perduoti Baltic Rezoliuciją Jungti
nėms Tautoms ir daryti žygius, kad 
Sovietų Sąjunga grąžintų žmogaus ir 
laisvo apsisprendimo teises okupuo
toje Lietuvoje, ko ji dabar nedaro, 
laužydama Helsinkio susitarimus ir 
net savo pačių konstituciją, garan
tuojančią socialistinėms respublikoms 
laisvą išstojimą iš minėtos sąjungos.

Dalyviai dosniai suaukojo 271 dolerį 
žmogaus teisių gynėjams, kovojan
tiems už krašto laisvę, remti.

Nukelta ( pusi. 3
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PASI K A'Ii BĖJl MAS S U' A D V O K AT U 
F*. S. Z U MB AKI U.

Daug kas, girdėjo advokatų Paulių 
Žumbakį kalbant per SBS "Vox 
Populi" programą ir per lietuvių kalba 
transliuojamas radijo programas. Bet
gi, kadangi jo vizitas buvo skubotas ir 
P. Žumbakis neturėjo laiko ilgiau 
pasisvečiuoti Australijoje, daug kam 
taip ir neteko jo išgirsti. Todėl "Mūsų 
Pastogės" skaitytojams duodamas ad
vokato Pauliaus Žumbakio interviu 
prieš jam išskrendant iš Australijos. 
Interviu perduodame pilnai, be redak
cinių pakeitimų.

Dabar yra trečiadienis, vasario 
trečia diena, mes esame Sydnejaus 
aerodrome. Kalbamės su advokatu 
Pauliu Žumbakiu, kuris daug laiko 
paaukoja ne tik gynybai tariamųjų 

•’ karo nusikaltėlių, bet ir mūsų 
visuomenės švietimui. Australijoje 
mums yra gerai žinomas, ypač kaip 
knygos "Sovietiniai liudijimai JAV- 
bių Teismuose" autorius. Ši knyga 
buvo dažnai minima Menzies komisijos 
raporte. JAV-bėse jis glaudžiai ben
dradarbiauja su "Americans for Due 
Process" organizacija. Čia atvažiavo 
liudyti Senato Komitete kartu su 
Australijos Baltų Taryba. Šis komite
tas svarsto Karo Nusikaltimų (staty
mo pakeitimo projektą. Advokatas P. 
Žumbakis buvo pakviestas A LB Kraš
to valdybos iniciatyva. P. Žumbakis 
sutiko atsakyti į kelis klausimus.
K - Tamsta esate dar gan jaunas 
žmogus. Ar iš vis verta jauniesiems 
rūpintis karo nusikaltėlių klausimu? 
Juk karo kataklizminiai įvykiai jau
nuomenei visai nepažįstami.
P. Žumbakis - Pirmiausia aš nesu toks 
jau jaunas žmogus. Antra, mano 
manymu, yra ypatingai svarbu rūpin
tis, nes su tomis bylomis daroma žala 
visai mūsų istorijai ir visai mūsų 
visuomenei. Jei mes nekreipsime 
dėmesio į tas bylas, mes prarasime 
dalį savo istorijos. Gi žmonės be 
istorijos yra nužmoginti.
K. - Kas yra tų bylų prieš taip 
vadinamus tariamuosius karo nusikal- 

* tėlius pagrindinis instigatorius?
P. Žumbakis - Sunku pasakyti. Mes 
galime, pavyzdžiui, paminėti pavardes 
tų žmonių; kurie' tą akciją pradėjo 
Amerikoje, bet tai nereiškia kad jie 
patys tai sugalvojo. Mano manymu, ta 
mintis kilo ne Amerikoje o Maskvoje, 
nes Maskva turi didelę naudą iš tų 
bylų. --
K. Norėčiau paklausti kaip sekėsi 
Senato Teisės Komiteto apklausinė- 

'■ - jimė. Kokie įspūdžiai?■'-?'■
P. Žumbakis — Man susidarė įspūdis, 
kad jūs turėsite daug, daug bėdų 
Australijoje. Jau prieš atvažiuodamas, 
turėjau tam tikrą vaizdą iš jūsų 
spaudos bei iš parlamentų debatų. 
Jūsų Bendruomenės Informacijos 
Centras man siunčia atatinkamą 
medžiagą ir esu už tai jiems labai 
dėkingas. Taip kad mes Čikagoje ne 
tik skaitome perrašytą debatų tekstą, 
bet klausome ir magnetofonines 
juosteles, jas su studentais analizuo
jame. Todėl dar prieš atvažiuojant, 
gan tiksliai žinojome kas pas jus 
vyksta. Išgirdęs kai kuriuos klausimus, 
ypatingai Senato Komiteto pirminin- 
ko (Sen Nick Bolkus), neabejoju,kad 

jūs turėsite tas bylas. Bet liūdniausia, 
kad prieš pravedant to įstatymo 
pakeitimą, buvo kalbama apie visus 
kriminalinius nusikaltimus karo metu. 
Gi dabar, niekas apie tai nebekalba 
pas jus. Kalba tik apie nacių karo 
nusikaltimus. Aš stebėjau jūsų spaudą. 
Pavyzdžiui, "The Australian", beveik 
nei vienu žodžiu nepaminėjo, kad 

' Senato Komitete liudijo pavyzdžiui,
Baltų Taryba. Tarp kitko, ta Taryba 
labai gerai pasirodė. Nepaminėjo, kad 
buvo ukrainiečiai, kroatai ir kiti. Net 
nepaminėjo, kad yra susirūpinimas. 
Senato Komiteto apklausinėjimus se
—" ---------------- ----------- --- - —"Mūsų

beveik prieš penkiasdešimt metų, 
truks lėšų kitoms byloms. Anot jo, tie

kiau dvi dienas ir mačiau dvi puses. 
Laikraščiai pristatė tiktai valdžios 
poziciją ir tik tąjkuri yra vienašališka 
- reikia gaudyti nacius. 0 bendras 
karo nusikaltimų klausimas yra visai 
užmirštamas.
K. - (domu ką jūs iškėlėte būdamas 
tame Senato Komitete. Į . sekantį 
klausimą jūs jau gal atsakėte - ar 
tinkamai mus atstovavo Australijos 
Baltų Taryba ir jos pirmininkas Laurie 
Cox?
P. Žumbakis - Laurie Cox ir latvių 
advokatai bei estas advokatas buvo 
ypatingai gerai pasiruošę. įteikta 
dokumentacija (t.v. submission) yra 
stipri ir tiksli. Jeigu senatoriai 
ieškotų, rastų pakankamai medžia
gos, kuri atremia sovietų dokumenta
ciją ir sovietinių liudininkų prista
tymą toms byloms. Vienu žodžiu, jūsų 
atstovai atliko savo darbą šimtu 
procentų. Kas liečia mano asmenišką 
įnašą - aš buvau atskirai apklausinė
jamas. Buvau ant greitųjų pasiruošęs, 
nes mane iškvietė atvažiuoti į 
Australiją tik paskutinę minutę. 
Skubotai buvau paruošęs ir perdaviau 
penkių ar šešių puslapių pasisakymą - 
pareiškimą bendrais sovietinių liudi
jimų reikalais. Tada buvo nemažai 
klausimų. Kai kurie iš jų, nelabai 

- draugiški. Galėjai jausti lyg, kad mes 
kalbamės su OSI. Jų terminologija, 
argumentai ir tie neparemti, vis 
kartojami teigimai visai tie patys. Kas 
buvo jums, mano manymu, naudinga, 
tai išgirsti iš amerikiečio apie gynybą. 
Jums buvo naudinga turėti informaciją 
apie konkrečias bylas. Taip kad jiems 
konkrečiai paminėjus kokią bylą, tuoj 
pat galėjome reaguoti. Pavyzdžiui 
Kovalčiuk byla. Štai, Senato Komite
te buvo teigiama, kad Sovietai 
Amerikai davė medžiagą, teisinančią 
Kovalčiuk. Atseit jų liudijimai beša
liški, tik objektyvios teisybės iešką. 
Šis teigimas yra nesąmonė. Jie 
pradžioj davė medžiagą, kad jį 
kaltinti. Tik kai pamatė, kad sovieti
niai liudininkai susikompromituos 
teisme tokia linija eidami, kadangi 
vakaruose buvo pakankamai liudinin
kų, įrodyti, kad tas vaikas tada buvo 
keturiolikos metų ir net ne tame 
mieste. Tik tada jie pakeitė liudinin
kus. Atseit, gerai, jei jums reikia 
liudininkų, kad jis žudė ten žmones - 
turime. Jei norite parodyti kad jis 
nekaltas - turime ir tokių. Ką tik 
norite, tą mes galime jums pristatyti! 
Jūsų senatorius Bolkus, Komiteto 
pirmininkas, Kovalčiuko bylą pristatė 
kaip sovietų geros valios pavyzdį. Ir 
panašių pavyzdžių buvo daugiau.
Kadangi tas komitetas naudojasi 
Amerikos patyrimu, jums buvo labai 
svarbu atsakyti (tuos klausimus. Kiek 
sugebėjau po kelionės nuovargio, 
bandžiau atsakyti.
K. Aš girdėjau, kad jūs ( visus 
klausimus labai taikliai atsakėte?
P. Žumbakis - Aš manau, kad galėjau 
geriau pasirodyti. Visada geriau 
galima.
K. Kokį įspūdį paliko kiti liudininkai, 
ypač iš teisingumo departamento? 
Pavyzdžiui ponas Temby, QC, dabarti
nis DPP - Director of Public 
Prosecutions?
P. Žumbakis - Nors aš ne visą jo 
parodymą išklausiau, p. Temby, mano 
manymu, pasirodė labai gerai. Jis turi 
tam tikrą perspektyvą kaip atsakingas 
žmogus. Pavyzdžiui, jis kėlė klausimą, 
ar nebūtų svarbiau vesti tokias bylas, 
kurios dabar atidedamos dėl lėšų 
stokos. Tiesa, jis nesakė, kad mums 
trūksta jėgų, kas šiuo atveju yra tas 
pats. Jis klausė, ar prasminga atidėti 
tas bylas, kurios šiuometiniams nusi
kaltėliams turėtų būti keliamos. Jeigu 
lėšos bus skiriamos nagrinėjimui senų 
nusikaltimų, kurie esą buvę padaryti

■apkaltintieji per dešimtį metų daugu
moje vistlek patys išmirtų. Tiesą 
sakant, teigimas netikslus. OSI dau
giausia kaltina žmones, kurie dabar 
yra apie šešiasdešimt penkerių metų. 
Gyvenimo amžius dabar yrą žymiai 
ilgesnis negu septyniasdešimt penkeri 
metai. Todėl tas dešimties metų 
laukimo periodas nėra realus dalykas.

Aš labai abejoju, kad toks siūlymas 
praeitų. Nors man tas asmuo padarė 
labai gerą (spūdį, šiandien paskaičiau 
"The Australian" ir maniau, kad ne 
apie tą patį žmogų skaitau.

Tą rytą, kai aš liudijau, buvo ir p. 
Greenwood. Nors jo negirdėjau, bet 
peržiūrėjau jo "submission" ir su juo 
asmeniškai pasikalbėjau. Mes jau prieš 
tai buvome porą kartų susitikę. Jis 
viešumoje sudaro vienokį įspūdį, 
privačiai - kitokį. Pavyzdžiui, jis 
liudijo ir raštu ir žodžiu, kad jį ir 
jugoslavai ir vengrai įsileido į archy
vus. O aš jo paklausiau specifiniai - 
gerai, nuėjot į archyvą. Ar jums 
atidarė duris ir davė indeksus, ar jūs 
galėjote pats pasižiūrėti. Jam nedavė. 
Jie jį nusivedė į archyvo pastatą, 
ištraukė bylą ir sako - va čia jums yra 
nuotraukų dienynas. Jis sako, kad jam 
susidarė įspūdis, kad tai originalai. 
Kaip svarbu! Originalios sunumeruo
tos nuotraukos. Jam kaip prokurorui 
tai, atrodo, buvę naudinga. Bet 
istorinėje perspektyvoje toks ištrau
kimas tokio dienyno yra labai pavojin
gas. Gal yra dešimt kitų tokių 
dienynų, kurie įrodytų, kad žmogus 
buvo nekaltas, o rodomas tik vienas, 
kuris kaltina. Čia ir yra mūsų visa 
problema. Jie iki archyvo durų 
įsileidžia, bet jie neįsileidžia į 
archyvinę medžiagą! Iš viešųjų tei
gimų sudaromas įspūdis lyg būtų kaip 
ir Australijos archyvuose - nueik ir

, dirbk laisvai. Iš privačių pasikalbėji
mų man buvo visai kitas įspūdis. Kitas 
dalykas kurį jis viešumoje teigė, tai 
kad su sovietais yra pasikeitęs laiškais 
ir principiniai sudaręs susitarimą. Iš 
privačių pasikalbėjimų atrodė, kad 
jeigu sovietai neišleis liudininkų į 
Australiją, jis toms byloms neduos 
eigos su kitokia sovietų medžiaga. 
Tiesa, lygiai tą patį sakė prieš dešimtį 
metų OSI atstovai. IrJAV Kongresui 
ir visiems kitiems garantavo, kad tie 
liudininkai atvažiuos, archyvai esą 
jiems atdari. Tuo tarpu, nei vieno 
liudininko nesame Amerikoje matę! 
Jie net nedrįstų atvežti, kadangi tie 
liudininkai gali pabėgti. Kas svarbiau
sia, jie gali teisybę pasakyti, o OSI ne 
teisybė rūpi.
K. - Koordinuotus pareiškimus Senato 
komitetui davė mūsų ALB Krašto 
valdyba, Australijos Baltų Taryba, bei 
latvių ir estų federalinės valdybos. 
Koks jų (spūdis?
P. Žumbakis - Kaip kad minėjau 
anksčiau, jie yra gerai dokumentuoti, 
šaltai parašyti, o tas yra labai svarbu. 
Objektyviai pristatyta medžiaga,; 
tvarkingai paruošta. Galima tik pagir
ti. as n
K. - Teko girdėti, kad kai kurios ALB i 
Apylinkių valdybos bei keli paskiri 
asmenys, be Krašto valdybos koordi
nacijos (teikė savo pareiškimus. Ar jie 
buvo minimi Senato Komitete?

P. Žumbakis - Man neteko girdėti. Aš 
nesidomiu jūsų vidaus politika - mes 
jos turime užtektinai Amerikoje. 
Asmeniškai į ją nekreipiu dėmesio, nes 
čia yra per didelis ir svarbus darbas. 
Jei tokie pareiškimai ir buvo, tai bent 
kol aš ten buvau, apie tai negirdėjau. 
Jų nemačiau ir tarpe dokumentų.

A. K.
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( klausimą, kas iš tikrųjų suruošė 
Kernagio koncertą. Jaunimo valdybos 
pirmininkas atsakė, kad tai ne 
Jaunimo Sąjunga, bet atskira kažkokia 
grupė. Kilo šiek tiek ginčų ir dėl 
pareiškimo su žydų vadais pasirašy
mo, kuriame pritariama tariamų karo 
nusikaltėlių ieškojimui.

Dauguma organizacijų pranešė apie .y- 
savo veiklą, rezultatus, sunkumus ir 
pajamas bei išlaidas.

Jaunimo Sąjungos pirmininkas sakė, 
kad apie tai bus informuota specia
liame buvusiame Pasaulio Lietuvių . 
Jaunimo Kongreso eigos pranešime.

Dr. Jonas Kunca

OKUPUOTOJE 
L I E T U V O J E

• - • - A >

Vilniaus Jaunimo teatro grupė 
vadovaujama vyriausios režisierės D. 
Tamulevičiūtės, lankėsi. Bulgarijoje. 
Grupė dalyvavo pirmąjame tarptauti
niame jaunųjų režisierių kūrybos 
festivalyje Sliveno mieste, kur parodė 
režisieriaus E. Nekrošiaus spektaklį 
"Kvadratas". Bulgarijos teatro veikė
jų sąjungos kvietimu buvo suvaidinti 
dar du "Kvadrato" spektakliai Sofijo
je.

•
Kauno dramos teatras oficialiai 

pakviestas dalyvauti "Šekspyro die
nose", kurios vyks balandžio mėnesi 
Veimare (Vokietijos D R). Čia kau
niečiai vaidins V. Šekspyro "Ričardą 
II", kurį- pastatė teatro vyriausias 
režisierius J. Vaitkus.

Suomijos Turku mieste surengta 
lietuvių knygų grafikos paroda. Joje 
eksponuojami 45 trylikos autorių 
kūriniai, tarp jų - J. Kuzminskio, S. 
Krasausko, R. Dočkutės, A. Ž vili aus, 
S. Eidrigevičiaus ir kitų darbai. Prieš 
tai, ši paroda veikė V ąsos mieste.

•
Vakarų Berlyno tarptautiniame 

kino festivalyje (vasario 12-13 d.d) 
rodoma retrospektyvinė Lietuvos do
kumentinių filmų programa: išviso 15 
filmų, kuriuos atsirinko šiam renginiui 
patys organizatoriai. Tai - pilna- 
metražė kino juosta "Randas", istori
nės tematikos filmai "Laisvės kaina", 
"103 dienos", "Lituanikos sparnai", 
apie lietuvių liaudies meninę kūrybą - 
"Vincas Svirskis", "Dainorėliai”, 
"Verkiu ir dainuoju" ir kt.

•

Per Lenkijos televizijos antrąją 
programą parodytas žurnalisto Tade
ušo Kraškos dokumentinis filmas 
"Lietuviška baladė" autorius su grupe 
"Poltel" redakcijos darbuotojų lankė
si Lietuvoje: filmavo Vilniaus sena
miestyje, naujuose gyvenamuose rajo
nuose, susitiko su (vairiais žmonėmis. 
"Lietuviška baladė" - ketvirtas 
autoriaus filmas apie šiandieninę 
Lietuvą.

Bialystoke, Lenkijoje kartu su 
vietos filharmonijos simfoniniu orkes
tru koncertavo klarnetistas Algirdas 
Budrys ir birbynininkas Antanas 
Smolskus. Programoje skambėjo K. M. 
Vėberio, E. Balsio, V. Juozapaičio, A. 
Kačenausko kūriniai. Birbynė pirmą 
kartą skambėjo su simfoniniu orkes
tru. ,

•

Vilniuje, Dailės parodų rūmuose, 
atidaryta Leonardo Gutausko tapybos 
ir piešinių paroda. Tai jau aštuntoji 
šio tapytojo personalinė ekspozicija. 
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POETAS JUOZAS MIKŠTAS

75 M. AMŽIAUS SUKAKTIS

Poetas Juozas Mikštas sulaukė 75 
metų Jubiliejaus. Jis gimė 1913 metais 
kovo 18 d. Vilniaus krašte. Dar 
būdamas jaunuoliu jau gyvai reiškėsi 
kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje. 
Už patriotinę veiklą lenkų okupacijos 
metu, 1934 metais buvo suimtas. 
Kalinamas Švenčionių kalėjime žiau
riai tardomas, kankinamas. Likimas 
lėmė laimę iš kalėjimo pabėgti ir 
pasprukti j laisvą Lietuvą. Jau tada 
(vairiuose Kauno laikraščiuose ir 
žurnaluose buvo spausdinami Juozo 
Mikšto darbai, gyvenimas tarytum 
buvo pilnas poezijos, gražių vilčių ir 
planų, šviesaus optimizmo.

Gyvenimas sutvarkė kitaip. Jo 
keliai išvedė Juozą Mikštą iš mylimos 
tėvynės. Nuvedė toli, toli - Australi
jon. Čia sunki naujo gyvenimo pradžia 
Yallourno anglies kasyklose.

Naujas kraštas, naujas gyvenimas, 
nauji papročiai ir nauji poezijos 
posmai. Be jo poezijos neapsėjo jokie 
tautiniai minėtinai per visus šiuos 
metus. Šiuo metu, sulaukęs tokio 
gražaus amžiaus Juozas Mikštas irgi 
negali gyventi toli nuo literatūros. 
Dirba ’ Melbourne Lietuvių namų 
bibliotekos vedėju. Tai yra didžiausia.

JUOZAS MIKŠTAS

Einu per gatvę, 
stebiu Jaunatvę 
ir daug senatvės 
judesy gatvės.

Juda, tik juda 
mašinos, žmonės, 
kuriuos čia stumdo 
siekiai, svajonės.

Visi tik skuba, 
lyg pakerėti; 
plikiai, gauruoti 
ir skiauterėti.

SENOJ EISENOJ

Dažytos lėlės, 
seniai ir senės 
gatvėje latras 
nusigyvenęs.

Ir aš einu čia, 
kur tik man reikia, 
kaip ūpas leidžia, 
taip nusiteikęs.

Einu, iš gimto 
krašto išėjęs, 
ir daugel metų 
svetur viešėjęs.

PABALTI E Oi U

Jau eilė metų, kai Sydnejaus 
pabaltiečiai susirenka tik kartą į 
metus, minėdami birželio trėmimus. 
Tragiškas šventės pobūdis neduoda 
progos artimiau tarpusavyje paben
drauti.

Kovo 19 d. latvių salėje Strathfiel- 
de (vykusiu koncertu NSW Jungtinis 
Baltų Komitetas atgaivino seną 
tradiciją - bendrus pabaltiečių Tauti
nių šokių grupių pasirodymus, Šį 
kartą įjungiant ir liaudies dainų 
koncertą.

Gausiai susirinkę svečiai gėrėjosi 
aukšto lygio lietuvių, latvių ir estų 
šokiais ir dainomis, spalvingais tauti
niais rūbais. Jie turėjo progos palygin
ti šių trijų tautų charakterį,, atsi-
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ir geriausiai sutvarkyta lietuvių 
biblioteka Australijoj. Ir taip yra 
Juozo Mikšto meilės knygai dėka. 0 jų 
bibliotekoje yra virš 10,000.

Visų Australijos lietuvių vardu, 
linkime poetui Juozui Mikštui daug 
sveikų, laimingų ir kūrybinių metų.
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Einu per žemę, 
daug visko matęs, 
deja, su daug kuo 
neapsipratęs.

Taip man likimas, 
matyt, jau lemia, 
svetur sapnuojant 
gimtąją žemę.

rėmui.
Tą žemę mielą, | 
tą žemę šventą, 
ten, kur jaunystėj 
buvo gyventa.

North Melbourne 18.3.1988.

K O NGERTAS

spindintį šokiuose, atrasti skirtumus ir 
panašumus.

Šešios koncerte dalyvavusios gru
pės, nuolat keisdamos!, neleido nei 
minutei nuobodžiauti.

Lietuvius gražiai atstovavo tauti
nių šokių grupė "Sūkurys", vadovau
jama Marinos Cox, ir liaudies dainų 
ansamblis "Sutartinė" su muzikine 
vadove Edą Suitz.

Po koncerto sekė disco šokiai, 
suteikę progos plačiau pabendrauti. 
Girdėjosi visa eilė balsų, kad panašūs 
bendri pabaltiečių renginiai turėtų 
būti ruošiami bent po porą kartų į 
metus. y p
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Rašo Janina Vabolienė

Tęsinys.

- Šiuo klausimu buvo daug disku
tuota Studijų Dienose ir buvo prieita 
išvados, kad bendradarbiavimas yra 
naudingas abiem pusėm. Bet didžiau
sios diskusijos vyko apie: kokie ryšiai 
yra leistini palaikyti, kokius ryšius 
pripažįsta okupacinė valdžia - kokius 
ne, ar tik asmeniniai ryšiai yra leistini 
ar ir kokie kiti? Be abejo ne visi 
klausimai buvo išspręsti, - kai kuriuos 
dar ir dabar tebediskutuojame ir 
sprendžiame.

- Ar sutinkate su kai kurių 
pareikšta nuomone, kad vyresnės 
kartos lietuviai neturi dalyvauti 
jaunimo kongreso paskaitose bei 
simpoziumuose?

- Mes kaip tik galvojame, kad 
vyresnioji karta turi prisidėti prie 
mūsų veiklos! Jie turi žinoti kaip mes 
galvojame, ką svarstome, ką darome ir 
1.1., tik tokiu būdu tas tarpas 
(generation gap) tarp mūsų sumažė
tų. Vyresnioji karta mums gali padėti, 
paremti mūsų darbuose. Pavyzdžiui 
vyresniųjų pagalba buvo ypač svarbi, 
kai svarstėme jaunimo su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene santykius. Bu
vo iškeltas klausimas dėl P.L.J.S-gos 
likvidavimo. Mums toks klausimas nė į 
galvą nebuvo atėjęs, tad buvo gerai, 
kad galėjome čia pat pasikalbėti su 
P.L.B. pirmininku V. Kamantų ir 
nutarti. Mes nenorime, kad P.L.J.S.-ga 
būtų likviduota! Nors vyresniąja! 
kartai nebuvo galima balsuoti Studijų 
Dienose, tačiau buvo labai pravartu 
kai šalia buvo ir vyresnės kartos 
asmenys, kurie galėjo tuoj pat 
atsakyti į mums rūpimus klausimus ar 
suteikti reikalingų žinių.
Jei nebendrausime, tai kas išgirs 

mūsų norus ar nepasitenkinimus?
- Šiemet sueina 70 metų nuo'Eietuvos 
Nepriklausomybės Akto pasirašymo. 
Kokiu būdu, manote, šią nepriklauso
mybės sukakti reikėtų paminėti?
- Šią ypatingą progą reikia išnaudoti, 
iškeliant Lietuvos vardą vietos gy-
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ventojams. Mes tai sėkmingai padarė
me suruošdami demonstracijas Canbe- 
rros mieste. Prisirinko daug reporte
rių, T. V. bei radijo atstovų, kurie šį 
įvykį rodė per savo laidą, išgarsindami 
Lietuvos vardą ne tik Canberroje bet 
ir visoje Australijoje. Kitas dalykas, 
tai pats Vasario 16-tos atšventimas. 
Gal reikėtų daryti taip kaip yra 
daroma Vasario 16-tos gimnazijoj? 
Tuoj po minėjimo yra suruošta 
Vakaronė - Jaunimui, ko bent Ade
laidėje neturime. Juk tai buvo ir yra 
džiaugsmo šventė.

Pietų Amerikoj, nieko panašaus 
nėra, gal dėl bendruomenės mažumo. 
Pav. Buenos Aires visi išvažinėje 
atostogoms, nes vasaros metas, o 
likusieji, kurių yra nedaug, paskaito 
paskaitą - tai ir viskas.
- Vašingtone, po minėjimo, mes 
neoficialiai sueiname su latviais ir
estais ir atšvenčiame Vasario 16-ją 
kokiam nors pasilnksminime.

Tą patį darome minint ir latvių bei 
estų Nepriklausomybės šventes.
- 1 klausimą, ar šio kongreso metu yra 
susidariusių pastovių draugysčių, ku
rios vestų į lietuviškos šeimos 
sudarymą, visi prapliupo juoku... 
Tačiau greitai paaiškino, kad sekant

§ intensyvią Studijų Dienų bei stovyk- 
§ los programą artimiau susidraugauti 
$ beveik nėra įmanoma. Gal ir taip, bet 
| naujos pažintys tikrai įvyko.
? - Atvykus iš tolimesnių kraštų 

visuomet norisi pamatyti kuo daugiau 
dar niekad nematyto krašto. Ar teko 
pamatyti nors truputį pačios Australi- 
jos, ar Jaučiatės, kad esate lyg

§ uždaryti bei užimti vien kongreso 
§ darbais?

- Iš pradžių jautėmės lyg užrakinti, 
bet į kongresą važiavome kaip 
atstovai ir čia nėra turizmas ir mūsų 
pareiga yra rimtai dalyvauti studijose

Gintaras Grušas buvęs PLJS valdybos 
pirmininkas, paskaitos metu.

ir gerai atstovauti savo kraštą! 
Matėme kiek galėjome - truputį 
Sydnejaus, Canberros, o dabar čia, 
Adelaidės apylinkes ir gal teks 
pamatyti patį miestą - pareiškė savo 
nuomonę argentinietė.- Malonu, kad 
mes iš viso matome šiek tiek 
Australijos. Tai mano pirmas vizitas, 
tad kiek matau yra geriau negu nieko,
- pridėjo atstovas iš Vašingtono.
- Nenorėdami užgauti organizatorių, 
neklausime ar kongresas buvo gerai 
suorganizuotas. Tačiau norisi išgirsti 
ar būtų galima jį padaryti dar

.geresniu ir įdomesniu?
Studijų Dienų metu, buvo kalbėta, 

kad studijų programa buvo perkrauta, 
perdaug paskaitų. Nedaug laiko 
beliko diskusijoms.

Studijų Dienų vadovas patarė 
sekančio kongreso ruošėjams parody
ti didesnį pasitikėjimą atvykstantiems 
atstovams ir leisti jiems patiems 
daugiau pasireikšti.
- Ar kongresai yra tik pramoginiai 
susibūrimai, ar jie padeda jūsų 
pasaulėžiūros bei charakterio brandi
nimui ir tautinio nusistatymo sustipri
nimui? Bendrai - ką šis kongresas 
reiškia ir duoda jums ir ką jis duos 
lietuvių bendruomenei?
- į šį sunkų klausimą tegalima 
atsakyti tiek, kad važiuojant į 
kongresą buvo turėta daug įvairių 
idėjų, bet atvykus ir pabuvus čia yra 
aišku, kad svarbiausias dalykas tai 
viso pasaulio lietuvių jaunimo susibū
rimas. Jei ne kongresas - mes 
negalėtumėm susitikti su lietuviais iš 
kitų kraštų. Šis susitikimas mus 
uždegs ir grįžus atgal, į savo 
gyvenamą kraštą, bus kaip stimulas 
tolimesnei ir didesnei lietuviškai 
veiklai, - kiek pagalvojus atsakė 
Kanados lietuvaitė.
- Kažkas šį kongresą palygino beveik 
su nuvažiavimu į Lietuvą. Kiek 
maždaug kongreso atstovų yra lankęsi 
Lietuvoj ir kokia jūsų nuomonė dėl šio 
palyginimo?
- Studijų metu buvo suskaičiuota, kad 
net trys ketvirčiai atstovų yra buvę 
Lietuvoj. Tai gana didelis procentas. 
Iš šiame pokalbyje dalyvaujančių - 4 
buvome Lietuvoj (suskaičiavo adelai- 
diškė atstovė).
- Palyginti šį kongresą su nuvažiavimu 
į Lietuvą negalime, nors šis susibūri
mas ir susipažinimas su visais išeivijos 
lietuviais yra labai svarbus. Ir aš esu 
pasiryžęs vėl važiuoti į sekantį
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą,
- pabrėžė U.S.A, atstovas, kuriam 
skubiai pritarė kiti.
- Tad didelių nusivylimų neteko 
patirti Siame 6-jame P.L.J. kongrese?
- Priešingai! Norime tik labai padė
koti rengėjams Australijoj.

dinikų darymą ir margučių dažymą. 
Grupė adelaidiškių ponių praveda 
lietuviškų valgių gaminimą ir t.t. Kai 
kurie būreliai buvo vienkartiniai, kaip 
archeologiia, o žurnalistika ir Lietu
vos garsinimas po du kartus. Kiti 
užsitęsė ilgiau, ypač liaudies meno

V I-tame Pasaulio Jaunimo Kongrese

praktika ir choras.
- Vaikštinėjant pastebėjau labai 
įspūdingai ir gražiai padarytą Kry
žiaus kalną. Kaip suorganizavoe šį 
projektą?
- Norėjome jaunimui parodyti kas yra 
ir kas vyksta Lietuvoj, įskaitant ir 
Kryžiaus kalną. Numatytą dieną, visi 
stovyklos gyventojai turėjo asmeniš
kai, iš stovykloje esamos medžiagos, 
padaryti po kryžių. Eiseną į parinktą 
vietą koordinavo, visuose jaunimo 
kongresuose dalyvavęs, kunigas Sau- 
laitis. Pakelyje buvo padarytos ketu
rios stotys (Stacijos), prie kurių buvo 
kalbama apie religiją, Lietuvos krikš-

Kiekviename žingsnyje buvo kas nors 
kas mus prižiūrėjo. Viskas vyko kuo 
puikiausiai, - kone vienbalsiai pareiš
kė užjūrio atstovai. Adelaidės atstovė 
išreiškė padėką už pagalbą ir sutelk
tas lėšas vyresniąja! lietuvių kartai 
Australijoj pridėdama: - Be jūsų mes 
nebūtumėm galėję šį kongresą taip 
gerai suruošti. Užbaigdami įdomų 
pasikalbėjimą su jaunimu, dėkojame ir 
mes Dariui, Analijai, Clerisai, Dijanai 
ir abiem Danutėm už pareikštas mintis 
bei nuomones, už jaunatvišką entu
ziazmą ir rodomą meilę Lietuvai.

Jiems beskubant į jau pavėluotą 
paskaitą, pamiršau atsineštą foto ........
aparatą, kuriuo žadėjau-nufotogra- ‘ tą ir. pan. Eisenai priėjus kalną, visi. 
fuoti šį nuoširdų jaunimo būrelį, kryžiai buvo susmeigti į žemę, prie 
Nufotografuosiu rytoj - pasiguodžiau.
Bet rytojus jau kita diena, kitos 
staigmenos.

Sekančią dieną, jau grupėmis, 
adelaidiškiai traukė stovyklos link, į 
jaunimo ruošiamą "laužą". Buvo 
pavakarys ir dalis stovyklautojų dar 
vakarieniavo. Pamatę atvykėlius iš 
Adelaidės, pakvietė pasivaišinti jų 
keptomis dešrelėmis bei kitais skanės
tais. Taip besisvečiuojat, pamačiau, 
savo veikla visiems žinomą Birutę 
Prašmutaitę ir nusivedusi ją toliau nuo 
triukšmo užklausiau:
- P-le Birute, kaip pavyko stovykla 
Roseworthy?
- Tiesą pasakius, tai mes patys savęs 
klausiame kaip viskas pavyko? Norime 
sužinoti iš stovyklautojų, prelegentų 
ir visų kitų, kaip viskas pavyko ir iš 
pasisakymų girdisi, kad programa 
buvo įdomi ir viskas vyko gerai. Bet 
pamatysime vėliau, ką kiti pasakys.
- Matau, kad leidžiate laikraštėlį ir 
turite radijo būrelį.
Laikraštėlio paskirtis gan aiški, bet ką 
daro radijo būrelis?

- Į jį užsirašęs jaunimas yra 
mokomas kaip pravesti radijo progra
mą ir kiekvieną dieną, pietų metu jie 
daro radijo programas valgykloje - 
"bočių svetainėje".
-Kaip matytos!, turite labai daug ir 
įvairių darbo būrelių, - programoje 
užrašyta net 37-ni! Įdomu ar jiems 
vadovauja tik Australijos lietuviai ar 
ir iš kitur atvykę.
- Mes esame labai patenkinti, kad 
prelegentų turime ir iš Australijos ir 
iš užjūrio. Pav. A. Taškūnas iš 
Tasmanijos, Emilija Sokadolskienė, 
kuri praveda folklorą, liaudies dainas 
ir t.t. iš J.A.V., Eglė Juodvalkė iš 
Vokietijos praveda literatūros ir kitus 
būrelius. Ieva Arienė iš Melbourne 
moko juostas austi, p.p. Dainienė ir 
Venclovavičienė iš Adelaidės - šiau-
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kurių buvo atlaikytos šv. Mišios. Tai. 
buvo labai įspūdingas ir jaudinantis 
momentas. §

Stovykloje vėliavų nuleidimas
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Stovyklai artėjant prie galo, atsi
randa daug naujų idėjų, kurias mes 
įvedame į pagrindines dienos progra
mas ir, jaučiame,
programos pagerėja! Kai susirenka 
tiek daug lietuviško jaunimo, tai 
idėjos plaukte plaukia. Iš viso, kai iš 
visų kraštų suvažiuoja tiek daug 
vyresnės ir jaunesnės kartos lietuvių 
ir kai visi dirbame kartu, tai tas 
darbas yra vienas malonumas.
- Iš pokalbio jaučiasi, kad lietuvių 
jaunimo kongresai gerėja?
- Dviejuose kongresuose buvau kaip 
atstovė, o šiame, kuris yra man 
trečias, esu darbininkė, kas yra žymiai 
sunkiau , bet turiu paskyti, kad 
kiekvienas kongresas yra geras, 
įspūdingas, nes jame susipažįsti su
jaunimu iš 11-13-kos kraštų ir §

i

§

i

§

§

pamatai, kad nesi vienas. Gal turėčiau 
sakyti, kad šis kongresas yra geriau
sias, nes jis mūsų ruoštas, bet negaliu, 
nes kiekvienas kongresas yra specifi
nis, turi savo ypatybes ir jie visi yra 
vertingi. Ir šis, ir visi praėjusieji ir 
sekantis, jau 7-tasis, kuris bus Pietų 
Amerikoj. Taip, jie visi yra vertingi! 
Dėkingi esame visiems lietuviams už 
jų pagalbą ir paramą besiruošiant 
šiam kongresui.

Pokalbiui einant prie galo, Birutė 
pabrėžtinai pakartojo, kaip malonu 
buvo dirbti, kai visi ir jauni ir vyresni, 
dirbome kartu.

Kaip matėme iš pasikalbėjimo su 
jaunimo atstovais, jaunimas yra pasi
ryžęs ne tik dirbti, bet ir bendradar
biauti su vyresniąja karta, nes jis nori, 
kad kas nors atsakytų į jam rūpimus 
klausimus, padėtų jų darbuose. Pasi

žiūri i juos, pasiklausai, prieini išvados, 
kad išeivijos lietuvių veikla nėra 
pasmerkta išnykimui. Kad jų veiklos 
būdas skiriasi nuo vyresniųjų,esmėje 
nėra svarbu, nes tikslas yra tas pats - 
laisva Lietuva.

Malonu buvo praleisti, nors trumpą 
laiką, jaunimo draugystėje. Malonu 
buvo pabūvoti jų stovykloje, kur 
skambėjo juokas, klegesys, lietuviška 
daina. Pakely į namus, mintimis vis dar 
matėme jų jaunatviškus žaidimus bei 
išmistus vakaro "laužo" šviesoje, 
džiaugiausi, kad po keturių metų, 
lietuviškas jaunimas ir vėl susirinks 
pasisemti tos žiežirbos, kuri juos 
uždega lietuviškam darbui.

Janina Vabolienė

PAŠAU L YJ E
Kovo 13 dieną Vengrijos sostinėje 

Budapešte, 10,000 minia žygiavo 
miesto gatvėmis su šūkiu " Demokrati
ja".

Tai buvo didžiausia demonstracija 
nuo 1956 metų, kuomet rusų tankai ir

| TRUMPAI
| IŠ VISUR
§

Šiaurinę Airiją sukrėtė visa eilė 
§ smurto veiksmų, įvykdytų tiek pro- 
§ testantų, tiek katalikų ekstremistų. 
§ Kovo 17 d. protestantas Michael 
§ Stone metė keturias granatas į 
§ laidotuvių minią Belfaste, palydinčią 
| Gibraltare nušautų IRA teroristų 

karstus. Granatos užmušė tris žmo- 
nes, sužeidė tuzinus. Policija teroristą 
areštavo, apsaugodami jį nuo įniršu- 

| sios minios.
§
§ Kovo 20 d. laidotuvių minia 
§ Vakariniame Belfaste užpuolė du 
§ neuniformuotus britų kareivius, su 
§ lengva mašina įsimaišiusius į laidotu- 
§ vių procesiją. Ištraukti iš mašinos, jie 

buvo žiauriai sumušti, išrengti ir 
nužudyti, T.V. reporteriams filmuo-

§ *“*•
Airių katalikų bažnyčios hierar- 

( chija griežtai pasmerkė šį smurto 
įj aktą.
§
§ Apie 430 Rytų Europos disidentų 
§ kreipėsi į Helsinkio sutarties revizijos 
$ komisiją Vienoje, reikalaudami pripa- 
| žinti teisę sąžinės sumetimais atsi- 

sakyti nuo karinės tarnybos. D abate 
asmenys, atsisakę tarnauti kariuome- 

| nėję, yra be atodairos kalinami. 
$ Disidentai siekia, kad būtų suteikiama 
§ galimybė karinę prievolę pakeisti 

civiline tarnyba.
§ Raštą pasirašė žinomi disidentai iš 
§ Sovietų Sąjungos, Čekoslovakijos, 
§ Vengrijos, Lenkijos ir kitur, jų tarpe 
? Nobelio laureatas dr. Zacharovas.

Nick Greiner vadovaujama liberalų 
ir National partijų koalicija įtikinan- 
čiai laimėjo rinkimus N .S.W. valstijoje, 

§ užbaigdama 12 metų trukusį darbie- 
kariuomenė numalšino Vengrijos suki- §čių valdymo laikotarpį.
Urną, paskirdami kraštą valdyti jų § jfc.
statytiniui ir pakalikui Janoš Kadar.

Demonstrantams nužygiavus prie 
parlamento rūmų aikštės, disidentas 
filosofas Gaspar Mikloš Tarnas pareiš
kė miniai:
"1948, 1918 ir 1956 mes mėginome 
atgauti nepriklausomybę ir deramą 
vietą civilizuotų tautų tarpe, tačiau 
iki šio laiko vis dar esame toli nuo 
mūsų siekių įgyvendinimo.

Neminėdamas pavardės dabartinio

§ Honduras valstybė kreipėsi pagal
ėtos į J. A. V., kai Nicaragua Sandinistų 
ė kariuomenės daliniai, puldami sukllė- 
ėlius "Kontras", peržengė Honduras

sieną. JAV skubiai atskraidino keturis 
ė batalionus karių į Hondūras, kurie 
< betgi išdėstyti tolokai nuo kautynių

zonos.
ė
į_ JA Valstybėse keturi asmenys
§ patraukti atsakomybėn už sąmokslą 
§ apgauti valstybę, nelegaliai nukrei- 
§ plant pelną iš ginklų pardavimo Iranu!
§ sukilėlių rėmimui Nicaragua valsty- 
ė toje. Šių keturių asmenų tarpe yra ir 
^plk. Itn. Oliver North bei kontrad- 
) mirolas John Poindexter.pro

rusų pastatyto vado Janoš Kadar, 
kuris valdo kraštą nuo 1956 metų 
sukilimo, Tarnas tarė miniai:
"Vadai, praradę savo tautos pasitikė
jimą, turi pasitraukti."

Demonstrantai žygiuodami
Vengrijos garsaus poeto Šandor Peto- 
efi paminklą, dėjo gėles suvyniotas į 
popierių iš raudonos, baltos ir žalios 
spalvų, simbolizuojančio 
tautinę vėliavą.

Policija, be keletos 
uždrausti miniai šūkauti, 
monstrantams pražygiuoti
kelią per Dunojaus upę nešant 
plakatus su užrašais. "Reikalaujame 
laisvės x reformų" "Laisvės de
monstruoti"

Vengrijos

mėginimų 
leido de- 
numatytą

S ~
J Po keletos dienų trukusių riaušių ir 
| streikų Panamoje, policijos vadas pik. 
§ Leonidas Macias bandė ginkluoto 
^perversmo keliu pašalinti narkotikų 
§ prekyba susikompromitavusią gen. 
§ Manuel Noriega vyriausybę. Noriegai 
§ ištikima kariuomenė sukilimo bandy- 
ėmą greit užgniaužė.

Pranešama, kad Indijoje sėkmingai 
atlikti raketų tipo "žemė - žemė" 
bandymai. Raketos buvo paleistos iš 
kosminio centro Bengalijos įlankoje. 
Naujos raketos "Šri - Charikota", 
Indijoje turi 200 kilometrų veikimo 
spindulį.

< Izraelio užimtose arabų gyvens
imose srityse tebesitęsia neramumai, 
i Palestiniečių nušautas žuvo pirmasis 

Izraelio kareivis. Iki šiol demonstran- 
tai vartojo tik akmenis. Tą pat kovo d.

§ žuvo šimtasis palestinietis de- 
§ monstrantas.
§ ▲
§ Federaiiniame parlamente liberalas 
ė Ken Aldred iškėlė susirūpinimą dėl 
ė numatytos vietos naujo Sovietų am- 
> basados pastato statybai. Parinkta 
^strateginiai svarbi vieta netoli tele- 

komunikacijos bokšto Juodąjame kal- 
|ne duos progos sovietams klausytis 
įį australų saugumo žinybų, karinių ir 

147 asmenys ir marichuanos konfis- §diploraatinių pasikalbėjimų radijo- 
kuota net už 70 milijonų Australijos § telefonu, 
dolerių. Reidų metu, įvykdyti suėmi- | 
mai net trylikoje šalies miestų. £

"Mūsų Pastogė" Nr. 12 1988. 3. 28 pusi. 5

Pereitą savaitę, Naujosios Zelandijos , 
policija sėkmingai užbaigė vieną iš 
didžiausių, kovoje su narkotikų plati- ■ 
nimu šalyje, operacijų.

Šios operacijos metu buvo suimta
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• PAREMKITE III PASAULIO
• LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES
• NUPIRKDAMI ŽAIDYNIŲ
• KOMITETO LOTERIJOS BILIETĄ '

!••••••••••••••••••••••••••••••
KOVO KLUBE

ST. LEONARDS STUDIO ~

Kovo 20 d. įvyko metinis Sporto komitetą sudaro - A.Laukaitis; ■ V. 
klubo "Kovas" susirinkimas. Susirin- Šliteris, A. Grincevičiūtė-Wallis, J. ir
kime buvo išrinkta nauja valdyba 
sekantiems metams:
Pirmininkas - E. Lašaitis, nariai — 
Don Atkinson, M. Atkinson, V. 
Burokas, P. Andriejūnas , A. Lūtac- 
kienė.

Buvo išrinktas ir pagalbinis komite
tas. Šis komitetas turės rūpintis lu
čių Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių 
dalyvių priėmimu Sydnejuje. Pagalbinį

GEELONGO ŽID

Per ilgąjį savaitgalį, kovo 11-12- 
13-14-tos dienomis, Geelongo Lietu
vių skautų židinys, suruošė, žuvavimo 
iškylą, prie Bolac ežero, kuris randasi 
už 161 kilometro nuo Geelongo, labai 
gražioj apylinkėj. Penktadienį 7 vai. 
ryto, lietui pilant kaip iš kibiro, 
Geelongą paliko pirmoji mašina, 
kurioje važiavo Iškylos vadovas, 
virėjas ir dar vienas pilnas entuziazmo 
žvejys. Jis per visas 4-rias dienas 
pagavo vieną unguriuką, kuris, atrodo, 
atėjo arčiau prie kranto pasiklausyti, 
dar niekada prie šio ežero, negirdėtos 
lietuviškos dainos, ir per neatsargu
mą, pakliuvo ant meškerės. Dar vis 
lietučiui lašnojant, po 2-jų valandų 
kelionės, pasiekėme numatytą sto
vyklai vietą. Pati pradžia buvo labai 
gera, pradėjus statyti virtuvei palapi
nę, pasirodė kad turim palapinę, 
kuolus ir kuoliukus, bet šniūro nei 
vieno. Negi reikės laikyti paėmus už 
kampų ligi pirmadienio. Besvarstant 
ką daryti, pasirodė antra mašina, su 
karavanu. Atvažiavo, nuolatiniai šio 
ežero žvejai Lipšiai, kurie paskolino 
keletą šniūriukų ir palapinė virtuvei 
buvo pastatyta, nors ir nelabai 
stipriai. Lietui lyjant, saulei šviečiant 
ir vėl lietui lyjant ir saulei šviečiant, 
Ugi aštuntos valandos vakaro suvažia
vo 18 žuvininkų, trūko tik trijų, kurie 
pasirodė sekančią dieną.

Šeštadienį 12-tą vai. dienos prasi
dėjo žuvavimo varžybos, kurios tęsėsi 
ligi sekmadienio 6-tos vai. vakaro.

ŽVEJYBA G 
štai jau treti metai, kai Stratforde 

.rengiama žvejyba, tikslu paremti 
"Baltic News" leidinį.

Išaušo niūrus šeštadienio rytas, 
tačiau nepaisant vėtrų, už
siregistravo net 16 žvejų, kurie su 
meškerėmis varžėsi dėl premijų.

Sekmadienį, sugužėjus iš Sale ir 
plačiosios Latrobe Valley tautiečiams 
su seniūne V. Koženiauskiene,* pro
tarpiais net saulutė pasirodydavo!

Sale seniūnijas seniūnė E. Eskirtie- 
nė, pasveikino dalyvius primindama, 
jog šių varžybų pradininkė buvo a.a. 
A. Matukevičienė ir jos atminimą 
pagerbėme tylos minute. Seniūnė 
atkreipė dėmesį į "Baltic News" 
atliekamą darbą australų tarpe, 
ragindama visus, šį jau trylika metų 
platinamą leidinį, kuo stipriausiai 
remti. Tai skatino ir melburniškis K. 
Lynikas, pasidžiaugdamas vietinių 
nuoširdumu, vaišingumu.

A. Kaladė, "Baltic News” admi-
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•T. Dambrauskai, J. Karpavičius.
Petras Andriejūnas išrinktas klubo 

"Kovas" garbės nariu.

Sveikiname Don ir Mariją Atkinson 
atšventus sidabrines vestuves. Linkim 
daug laimingų' metų drauge.

"Kovo" valdyba ir sportininkai.

I N YS ŽŪVA U J A

Pirmą premiją (paslaptingas svoris), 
laimėjo jaunasis Tim Lipšys. Antrą 
premiją, už gražiausią mėlynom akim 
ungurį, gavo virėjas P. Vaičekauskas. 
Ir trečia premija teko G. Valaitienei, 
kuri pagavo svarinį ešerį, plikom 
rankom, be meškerės ir be kabliuko. 
Per visą žuvavimo laiką, buvo sugauta 
87 ešeriai ir 46 unguriai. Taigi, kaip 
matome, kad žvejyba buvo labai 
sėkminga. Šioje iškyloje buvo atsto
vaujami visi Geelongo lietuviai. Matė
si Apylinkės pirmininkas O. Schrederis 
su žmona, abu su meškerėmis rankoje. 
Buvo ir Lietuvių Sąjungos pirmininkas 
J. Gailius su žmona, Sporto klubo 
"Vytis" sekretorius K. Starinskas, 
valdybos narė G. Valaitienė ir Šatrijos 
tunto tuntininkas s. V. Mačiulis. Buvo 
gražu, kaip abu Apylinkės ir Sąjungos 
pirmininkai kartu pasiėmę tinklą brido 
į ežerą žuvelių gaudyti, pabridę 100 
metrų nieko napagavo. Antras mėgi
nimas buvo daug laimingesnis - visą 
kibirą žuvies. Turėjome ir svečių. 
Sekmadienį buvo atvykęs jaunasis R. 
Gailius su žmona, dukrele ir uošviene. 
0 pirmadienį anksti iš ryto prisistatė, 
kažin ar pasiilgus o gal tik pažiūrėti, 
ką vyras daro, iškylos vadovo žmona 
S. Bungardienė su dukra Terese. 
Pirmadienį, pietų metu, visi žuvauto- 
jai susirinko paskutiniams užkan- 
džiams. Saulutei besileidžiant už 
miško nugriovus palapines visi išsi
skirstė į namus. Dalyvis

PSL A N DĘ 
nistracijos vardu, dėkojo šeiminin
kams Matukevičiui, Ilonai ir Keith 
Hare, už malonų priėmimą, stropų 
pasiruošimą savaitgaliui. Ypatinga 
padėka tenka E. Eskirtienei ir 
vietinėms šeimininkėms už visą ruošą. 
Džiaugėsi, kad Matukevičius, palikęs 
ligos patalą, grįžo į savo sodybą, kad 
vėl pabendrauti kartu.

Iki vėlaus vakaro, besivaišinant 
buvo surengta rinkliava ir turtinga 
loterija, kas praturtino "Baltic News" 
kasą net keturiais šimtais dolerių, be 
kurių būtų sunku išsiversti.

Paaiškėjo ir geriausi žvejai - D. 
Juchnevičiui iš Melbourne atiteko 
"didžiausios žuvies" premija, K. 
Lynikui "sunkiausias krepšys", o M. 
Žiogienė iš Melboumo pasirodė su 
pačia "mažiausia žuvyte", į slieką 
panašiu unguriu! Smagiai praleidę 
savaitgalį, skirstėmės namų link...

Buvau

St. Leonards priemiestyje, jaukioj, 
australiSka atmosfera dvelkiančioj 
gatvelėj atsidarė "St. Leonards Stu
dio", tai mums gerai žinomos dailinin
kės Josonios Palaltienės meno galerija 
ir studija. Oficialiai ji yra žinoma, 
kaip Jo Palaitis.

Meno galerijos ir studijos atidarymo 
proga, kovo 11-tą buvo surengta 
dailės paroda, kurioje išstatyti 20 
Josonios ir 8 jos tėvo - John Mills 
kūriniai. John Mills yra netik visoj 
Australijoj garsus, kaip knygų ilius
tratorius, bet žinomas ir Brita
nijos dailės pasaulyje. Aštuoni jo 
paveikslai vaizduoja tipiškai austra
lišką aplinką. Netik kad malonu į juos 
žiūrėti, bet žavi virtuoziška technika, 
atsiekta vandeniniais dažais

Centennial Park
Josonios kūriniai ryškiai skiriasi nuo 

jos tėvo paveikslų skirtingai išvystant 
australišką gamtovaizdį. Ji įjungia į 
savo kūrinius nepaprastai patrauklų 
modernizmą, kuris jaudina kiekvieno 
žiūrovo širdį. Dešimt paveikslų šioj 
parodoj tapyti vandeniniais dažais ir 
visi dvelkia Josonios asmenybės origi
nalumu. Kiti kūriniai, tai litografai ir 
grafika, kuriuose vystoma australiška 
tematika: augalai, paukščiai, žvėre
liai. Kol kas grafikoje Josonia žengia 
bandomuosius žingsnius, bet jeigu bus 
pasiryžusi puoselėti šią meno šaką, tai 
aišku, kad ji irgi įgis savitą stilių.

Dailės akiratyje Josonia jau yra 
pasižymėjusi. Prieš kelerius metus ji 
buvo oficialiai išsiųsta į Lord Howe 
salą, kad nutapytų įspūdingus tos 
salos vaizdus.. Jai grįžus į Sydnejų su 
daugybe paveikslų, buvo suruošta 
paroda Sydnejaus muziejuje. Visuose 

įE1 W
[Ihm P88-fi8S

AUKOS
Po $100 - L. Bučelis Vic., J. Čyžas 
W.A., R. A. ir L. Daukus ACT., V. 
Jaras NSW, Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne. Po $50 - M. ir F. 
Borumas ACT, P. ir V. Gružauskas 
ACT, J. ir M. Koliavas NSW, K. 
Ručinskienė ACT, A. ir P. Pečiulis 
NSW, K. Rošinskas Vic. Po $30 - J. 
Barkienė Vic, S. Jablonskas S.A. Po 
$25 - Z. ir Mr. Anučauskas Vic. Po $20 
- V. Ladygas NSW, J. Penkauskienė 

' NSW. Po $15 - A. ir S. Montvidai NSW.
Po $10 - E. Baueris NSW, J. ir J. 
Kalpokas Vic. Po $ 5 - M. Ivinskienė ( 
R.L. Love) S.A.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
Čekius ir laiškus prašau adresuoti:

Lithuanian Club Ltd.
P. O. Box 205. Bankstown, NSW. 2200 

Dr. B. Vingilis.
Komiteto narys lėšų telkimui.

kūriniuose atsispindėjo tos salos 
grožis, nes Josonia kaip ir jos tėvas 
pasižymi virtuoziška technika.

Turėdama tokią puikią tapybinę 
techniką, ji gali gerai tapyti portre
tus. Prieš keleris metus jos nutapytas 
John Howard (opozicijos vado) por
tretas buvo priimtas į Archibald 
portretų konkursą, į kurį priimami tik 
patys geriausi kūriniai.

Lietuviškame gyvenime Josonia 
mielai dalyvauja. Dar nebuvo nė 

vienos parodos, suruoštos kokia nors 
ypatinga lietuviams proga, kad joje 
nebūtų Josonios paveikslų. .

Josonios vyras Edvardas turi savo 
dirbtuvę, kurioje įrėmina paveikslus. 
Jo biznis yra oficialus. Šiais laikais 
paveikslų įrėminimas yra labai brau

gus. Keturių milijonų gyventojų 
miestas Sydnejus labai stokoja pa
veikslų įrėminimo specialistų.

Josonia gan gerai pramoko lietuviš
kai nevien kalbėti, bet ir rašyti. Tas 
mus lietuvius labai džiugina ir jos 
užsibrėžti ateities planai stipriai 
domina. Du Palaičių sūnūs lanko - 
garsiąją North Sydney Boys High, į 
kurią priimami tik labai gabūs 
mokiniai.

Jo Palaitis ir John Mills kūrinių 
paroda užtruks dvi savaites: nuo kovo 
11-tos iki 26-tos. Adresas - St. 
Leonards Studio, 62 Mitchel St. St. 
Leonards. Telefonas - 437 5059.

Parodoje išstatytų paveikslų kainos 
nėra aukštos.
Parodai pasibaigus, naujai įsteigtąją ; 
meno galeriją bus galima lankyti 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais. V;

Agnė Lukšytė

SYDNEJUJE
Pensininkų šeima, beveik iš 30-ties 

žmonių tą, kovo 17-tos dienos popietę 
susirinko jaukiame Bronės ir Alfonso 
Sidarų sodelyje.

Geroji maisto tiekėja V. Stanevi
čienė atskubėjo vos ne su puse mėsos 
gaminių krautuvės. O pirmininkas su 
iždininku devynis prakaitus šluostė 
nuo susikaupusių kaktų, prižiūrė
damas ugnį krosnyje, kad pamaitinus 
visą susirinkusių būrį.

Seni žmonės, taip įprasta manyti, 
yra vieniši. Bet susirinkus draugėn 
buvo linksma, smagu, leidom laiką prie 
kavutės, popietė pralėkė kaip vėjas ir 
paliko nuotaiką, su noru, kad ateityje 
tokių popiečių būtų tik daugiau.

Ir aš ten buvau, alų, midų gėriau, 
per barzdą varvėjo...
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Musų Mirusieji
E U A RD AS VI E N O NIS

STEPONUI

Su Eduardu Vilnoniu susipažinau 
1949 m. Gretos emigrantų stovykloje. 
Tuo laiku buvau Gretos stovykloje 
lietuvių bendruomenės vadovas, sten
gėmės kiek sąlygos leido pasirodyti 
mišrioje emigrantų visuomenėje su 
lietuviškomis programomis: dainomis, 
parodėlėmis, giesmėmis per pamaldas, 
kurias mums atlaikydavo tėvas pran
ciškonas Balčiūnas, bet trūko mums 
daugiau išmanančio dirigento. Mūsų 
visų dideliam džiaugsmui, atvyko į 
stovyklą Vilnoniai, greitai patyrėme 
jų gabumus ir įjungėme į lietuvišką 
veiklą. Eduardas suorganizavo chorą 
ir pats dirigavo, solo dainavo sodriu 
baritonu, o dukrelė Irena, tada turėjo 
tik 10 m., gražiai , skambino pianinu. 
Gretos lietuviai greitai pagarsėjo ne 
tik stovykloje, bet"toli ir už stovyklos 
ribų. Su koncertais aplankėme New- .
castelį, Maitlandą, Cury-Cury, Greta 1920 m. 3. 18 d. Mirė taip pat kovo 18 
ir kitus miestelius. Buvome du kartus d. Sydnejaus ligoninėje, iškankintas 
pakviesti į Newcastelio radiofoną su 
bažnytinėmis giesmėmis, pirmą kartą 
per radijo bangas nuskambėjo Lietu
vos Himnas. Taip dėka Vilnonių ir 
daugelio tautiečių, galėjome gražiai 
pasirodyti ir užsirekomenduoti kultū
ringu būdu.

Vėliau, 1951 metais, Vilnoniai 
apsigyveno Sydnejuje. Ir vėl teko su 
jais bendradarbiauti, retas kuris 
didesnis renginys apsėjo be Vilnonių: 
Eduardas dainuodavo, dukrelė pianinu 
skambindavo. Taip tęsėsi ilgą metų 
eilę, kol dukrelė Irena užaugo baigė 
konservatoriją, ištekėjo ir išvažiavo iš 
Sydnejaus. Ne kartą Eduardas dainavo 
lietuvių liaudies dainas per radiją 
ABC programose.

E. Vilnonis buvo gimęs Odesoje

* , -
s .Lietuvoje mirus, jo dukrą Jadvygą Muščinskienę giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.
"Mūsų Pastogės" redakcijos lr administracijos bendradarbiai

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

Z AMOISKI UI

vėžio ligos. Dainavimo mokėsi Šiaulių 
muzikos mokykloje ir Kauno valstybi
nėje konservatorijoje. Buvo kuklaus 
būdo, malonus ir visiems paslaugus.

Kovo 20 d. sekmadienį, Fairfieldo 
koplyčioje prel. P. Butkus atkalbėjo 
rožinį dalyvaujant giminėms ir drau
gams, o pirmadienį, St. Joachims 
bažnyčioje atlaikė gedulingas pamal
das. Palaidojo Rookwoodo kapinėse, 
lietuvių sekcijoje. D r. A.Mauragis, 

draugų vardu, tarė atsisveikinimo 
žodį ir (užuojautą žmonai Marijai, 
dukrelei Irenai su šeimos nariais .

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, mielas 
Eduardai. am

’4
KAZYS KRYŽEVIČIUS mirė sulaukęs 70-ties metų. Gyveno ir mirė Goul- 

burne.
Ilgą laiką Kazys Kryževičius dirbo pašto tarnyboje, lietuvių gyvenime, 
nedalyvavo. •

Pereitą savaitę mirė REGINA ULANIENĖė iš Newcastelio kolonijos.

UL ANI ENEI

mirus, jos vaikus ir anūkus giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Newcastelio Apylinkės valdyba

Aukos
ADELAIDĖJE

$85 - Gučiuvienė - S.A. (168) a.a. 
Juozo Gučiaus, jo mirties 10-mečio 
atminimui. $20 - A. Baužienė S.A 
(22), $15 - A. ir E. Buliai (20) a.a. Č. 
Zamoiskio atminimui, $10 - J. ir Z. 
Pranckūnai Vic. (352) a.a. Leono 
Naujokaičio atminimui, $10 - 
Visockienė vietoj gėlių a.a.

A.
A.

Janilioniui mirus.
Sveikiname naują šimtininkę A. 

Gučiuvienę.
Ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

pagerbdami

Vilnonį

$10 aukojame "Mūsų Pastogei'

Monika ir Juozas Griškaičiai

pagerbdami

Eduardą Vilnonį
$20 aukojame "Sūkurio" 

kelionės išlaidoms 
A. ir S. Mauragiai

staiga iškeliavus amžinybėn, gilią padėką reiškiame kun. J. Petraičiui 
M.I.C. už Rožinio maldas, gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.

Nemirai Stapleton už palydėjimą vargonais, šv. Kazimiero ir Lituania 
chorams už nuotaikingą giedojimą šv. Mišių metu. Dainai ir Vytautui 
Neverauskams už aukos nešimą. Nuoširdus ačiū LKVS, "Ramovės" 
pirmininkui V. Vosyliui už laidotuvių pravedimą, ramovėnui A. Pociui už 
maldų skaitymą ir ramovėnams nešusiems karstą ir stovėjusiems garbės 
sargyboje.

Dėkingumą reiškiame tarusiems atsisveikinimo žodžius:
A. Kubiliui, J. Stačiūnui, V. Neverauskui, V. Vosyliui ir V. Baltučiui. 
Nuoširdi padėka A.L.K. Moterų draugijai už paruošimą pusryčių.

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, pagerbiant velionį, gausiai aukojusiems A.L. Fondui, Tautos 
Fondui ir lietuviškai spaudai, visiems pareiškusiems užuojautas žodžiu, 
laiškais ar spaudoje ir šv. Mišių aukomis.

Liūdinti žmona Ona ir sūnus Algis

RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS

po jų įkūrimo. Ir pažiūrėkime apie 
kokius toli - siekiančius palaiminimus 
čia kalbama! Mes paduodame ištrau
ką: "Ir Dievas nušluostys visas ašaras 
nuo jų akių, ir mirties jau nebebus, nė 
gedėjimo, nė riksmo, nė vargo 
nebebus, nes, kas buvo pirma, praėjo." 
Pranašas Ižai jas ir Apreikšto jas jungia 
"naują dangų ir naują žemę" su 
naująja Jeruzale."

Povilas, Galatiečiams 4:26, aiškina, 
kad bažnyčia yra ta naujos Jeruzalės 
klasė. Bažnyčia yra taipgi vadinama 
Kristaus "jaunoji", ir skaitydami 
Apreiškimo 21:9,10, mes sužinome, 
kad šita "jaunoji" iš tikrųjų yra 
"naujoji Jeruzalė". Taip tad mes 
matome, kad kuomet jau bus įkurtas 
naujasis dangus ir naujoji žemė, 
bažnyčios klasė tuokart bus pabaigta 
ir bus su Viešpačiu Jėzumi, kaip 
bendratėvoniai su juo šios naujosios 
karalystės santvarkoje. ,

Tada bažnyčia, kaip Jėzaus jaunoji, 
dalyvaus su juo palaimintame darbe, 
suteikdami gyvenimą visiems,' kurie 
klausys ir ateis prie gyvenimo 
versmės: "Dvasia (mūsų Viešpats 
Jėzus) ir jaunoji sako: Ateik...ir kas 
nori, tegul ima gyvybės vandens 
dovanai." (Apr. 22:17)

Apreiškimo knygoje pasakyta, kad. 
gyvybės vanduo ištekėjo iš Dievo ir 
Avinėlio sosto. Tokiais tad įvairiais ir 
puikiais simboliais yra parodyta, kad 
tuomet prieinamieji gyvenimo palai
minimai bus gaunami naujosios kara
lystės, "sosto", statytomis sąlygomis. 
Jais galės pasinaudoti visi, kurie 
norės, dėlto, kad juos nupirko Avinė
lis, kurs buvo užmuštas. - Apr. 22:1.

PALAIMINIMAI ROJINĖJE ŽEMĖJE

Petras sako, kad "anot jo pažadėji
mo, mes laukiame naujo dangaus ir 
naujos žemės."

"Pažadėjimas" į kurį Apaštalas, 
turbūt, nurodė, yra parašytas Izaijo 
65:17-25. Skaitydami šią pranašystę 
pamatysime, kad vienas atsižymėjęs 
to pažadą dalykas yra sutvėrimas 
"naujos žemės", su kuriuo ateina 
"džiaugsmas" ir pasibaigimas "verks- 
mo.’jb.Ir kad ten nebus kūdikių, 
nepabaigusių savo dienas. Namų 
savininkams bus užtikrintas ekonomi
nis saugumas, nes jie "statys namus ir 
gyvens juose"; nes jie "nesidarbuos 
veltui ir negimdys sumišimui," anks- 
čiaus kaip jie šauks, Viešpats "atsi
lieps"; ten "vilkas gyvens su avinė
liu"; ir pagaliau yra duotas labai 
plačiaprasmis pažadas: "Jie nebe- 
kenks ir neužmuš visame mano 
šventajame kalne (karalystėje), sako 
Viešpats." ' ,

Čia turime vieną biblinį garbingo
sios Dievo karalystės pažadą, nes 
"kalnas" šitoj vietoj yra Dievo 
karalystės simbolis. Apie tą patį kalną 
yra parašyta Dantelio 2:35,44,45, kur 
pasakyta, kad jis augo ir pripildė visą 
žemę. Toje karalystėje bus atsime
nama apie aną ant kryžiaus pakabin
tąjį piktadarį. Tos karalystės dėka bus 
įsteigtos rojinės sąlygos visame pa
saulyje. Pranašystėje nėra nieko 
pasakyta apie dangiškus palaiminimus; 
visi ten duotieji pažadai yra žemiški.

Apie tą patį naują dangų ir naują 
žemę yra prisimenama Apreiškimo 
21:1-4, ir duodami tie patys pažadai

į Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

TALKOS PASKOLOS - PIGESI1ES!
Baidams, automobiliui, smulkiems reikalams... 

Asmeninės, garantuotos  paskolos iki //0,000
$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 į savaitę.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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SYDNEJUJE

MELBOURNE TVl

šeštadienį, gegužės mėn, 7 d. 
Visi kviečiami gausiai dalyvauti. 

Vietas užsisakyti ir bilietus įsigyti jau galima klubo raštinėje

’’Mūsų Pastogėje
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

Vic. 
Vic. 
Vic. 
Qld. 
Vic. 
Vic

$25 
$ 5 
$ 5 
$10 
$ 5 
$10

G E

P. Morkūnas
M. L. Malakūnas 
Dr. St. Statkus 
A. Rudžius 
M. Kymantas 
V. J. Rekežius

GE E L O N
Kviečiame visus Geelongo lietuvius 
per atvelykį (balandžio 10 dieną), 
antrą vai. po pietų, atsilankyti į 
lietuvių namus, margučių ridenimui. 
Trys gražiausi margučiai, arba mar
gučių pintinėlės, bus premijuojami.

Židinio vadovybė pavaišins kavute 
ir pyragaičiais, gėrimais ir valgiais. 
Tad iki pasimatymo per atvelykį, su 
daug gražių margučių.

Pelnas skiriamas paremti Baltic 
News. Židinio vadovybė

ŠVENČIAM DŽIAUGSMINGĄ 
IŠGANYMO ŠVENTĘ

Velykų džiaugsmo pamaldos Syd
nejaus lietuviams 3 d. balandžio - 
sekm. St. Joachims bažnyčioje. Lid- 
combe (John St.) 11.30 vai. Pamaldose 
giesmes ir lietuvišką "Linksma Diena 
- Aleliuja" išpildys "Dainos" choras, 
vadovaujamas Birutės Aleknaitės ir 
Justino Ankaus. Šventės iškilmingoji 
dalis tebūnie ir visų bendra šv. 
Komunija - ypač ją aukojant už 
Tėvynę.

Kviečiamas jaunimas, mūsų svečiai 
bei visi tikintieji krikščionys - kartu 
švęsti Velykas!

šios Velykos man primena kunigys
tės šventimus prieš 50 metų Telšių 
katedroj - Lietuvoje. Dalinuos 
džiaugsmu su Jumis, kad gailu švęsti 
kartu ir šias jubiliejines Velykas!

Tad nuoširdžiai sveikinu visus ir 
linkiu:
Teskamba Velykų varpai iš Tėvynės, 
Ir neša mums linksmą Išganymo žinią!

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 7081414

proga Klubo valdyba sveikina mielus talkininkus, klubo narius bei 
lankytojus visiems linkėdama tyraus džiaugsmo ir pakilios nuotaikos.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ KLUBAS UŽDARYTAS

METINIS KLUBO BALIUS
ĮVYKS

Melbourne klubo valdyba kviečia 
visus, tęsti Velykų šventes ir atsilan
kyti Į jų ruošiamą Atvelykio Vakaro
nę, kuri (vyks balandžio mėn. 9 d. 
šeštadienĮ, 6 v. v. Lietuvių namuose. 
Bus skani vakarienė, margučių rideni
mas, gražiausių margučių rinkimai. 
Bus duodamos premijos jauniems ir ne 
taip jauniems. Po to, juostų muzika 
tiems, kurie dar turės energijos.

Įėjimas suaugusiems $ 5, studen
tams $ 3, o jaunimui mažiau 12 metų 
veltui.

Stalus galite užsisakyti pas M. 
Žiogienę tel. 458 1102.

Prel. P. Butkus, 
Sydnejaus Lietuvių kapelionas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame tautinių šo

kių grupei "Sūkuriui" ir Dainos 
ansambliui "Sutartinei" už pasigėrė
tinai išpildytą programą ir gražų 
lietuvių Bendruomenės reprezentavi- 
mą Pabaltiečių tautinių šokių ir 
liaudies dainų koncerte.

Jungtinis Baltų Komitetas

Balandžio 17 dieną, sekmadienį, 2 vai. 30 min. p.p. Lietuvių namuose, 
Melbourne Įvyks Adelaidės, senjorių moterų dainos ir šokių ansamblio

TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti 
užkandžiai

DĖKOJAME

Kaina $5

Baltic News
"SŪKURIO" kelionei į Tautinių 

šokių šventę Hamiltone, Kanadoje, 
aukojo:
L. I.
A. ir S. Mauragiai 
E. Laurinaitienė
M. Labutienė
N. Čelkienė 
V. Danta 
A. Giniūnas

$50 
$50 
$40 
$10 
$20 
$20 
$20

s.
E.
L.

Zablockienė 
Laurinaitenė 
Simanauskas

V.ir J. Ramanauskai 
V. Miežis

$50 
$50 
$20 
$20 
$ 2

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas NSW ir ACT.

I>R A N EŠI M AS
Šių metų balandžio mėnesio 21 

dieną, ketvirtadienį, Sydnejaus pensi
ninkų klubo valdyba ruošia ekskursiją 
į Gosfordo apylinkes.

Pensininkų valdyba
Sūkurys'

Pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai.

"Sūkurio" 
sujaudintas ir 
tokią greitą 
paramą.

jaunimas yra labai 
nuoširdžiai dėkoja už 
ir dosnią tautiečių

IATA

Atsakome telefonu 24 valandas per parą

Kviečiame dalyvauti. Bilietų kainos, 5 doleriai. Jaunimui iki 15 metų veltui.

Melbourne Pensininkų Sąjunga

Keliaujate t Lietuvą 

Ar 

VYKSTATE Į KULTŪROS KONGRESĄ KANADOJE 
NEATIDĖLIOKITE! KELIONĖS TUOJ PABRANGS! 
NORITE SUTAUPYTI?! KREIPKITĖS Į MUS

MES KALBAME IR RUSIŠKAI

48 THE BOULEVARDE, STRATHFIELD, 2135. 
TeL(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888 
Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio.

SIAUSTOS KELIONĖS I UŽJŪRIUS

Lietuvą ir atgal per Varšuvą - traukiniu 
Lietuvą ir atgal per Tokijo/Maskvą 
Europą ir atgal 
Europą per JAV 
JAV per Tokijo 
JAV - Havajus 
JAV - Los Angeles/San Francisco

$1640 
$1940 
$1550

nuo 
nuo 
nuo 
nuo $1550
nuo $1650 
nuo $0816 
nuo $1280

Tvarkom jūsų dokumentus, draudimą, viešbučius. Car-Hire ir kt. be 
papildomų mokesčių. Kreipkitėjf pas mus dėl kelionės į Toronto,nes 
grupės skridimas organizuojamas Krašto valdybos pavedimu.

Iš Australijos išskrendama 19 d. birželio, kaina ten ir atgal - $1560.

Alg. Žilinskas,
541 King Street, West Melbourne, 3003. Tel. 02 - 329 6833 
Vakarais, savaitgaliais - 572 2172.

Mūsų Pastogė 
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