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XV-AUSTRALIJOS LIETUVIU
ADELAIDE

ME N O F* A R O D A

Š. m. pabaigoje, gruodžio 26-31 d.d. 
Adelaidėje, Lietuvių Dienų metu 
Royal S. A. Society of Arts galerijoje 
įvyks meno paroda, kurioje kviečiame 
dalyvauti visus Australijos lietuvius 
menininkus.

Parodoje bus eksponuojami tapybos, 
grafikos, skulptūros, keramikos ir foto 
darbai. Kiekvienam menininkui lei
džiama eksponuoti nedaugiau kaip tris 
darbus, nežiūrint pasirinktos meno 
Sakos.

Norintieji menininkai parodoje da
lyvauti, prašomi apie tai pranešti iki š.

TAUTODAILĖS paroda

bendrąjį

Šiandien liaudies menas yra visur 
plačiai demonstruojamas ir juo di
džiuojamasi. Lietuviai savo liaudies 
menu įnešė didelį indėlį į
tautų kultūros lobyną. _ • •

Todėl australams švenčiant*-260^"ju, 
metų jubiliejų, mums yra ypatingai 
gera proga pademonstruoti mūsų 
liaudies meną. Tad jau dabar reikia 
ruoštis Lietuvių Dienose vykstančiai 
tautodailės parodai.

Terminas "tautodailė" nevisai tiks
liai apibūdina šią parodą. Teisingiau 
būtų - liaudies dailės - meno paroda, 
nes joje kviečiami dalyvauti visi 
liaudies meno kūrėjai.

Tautodailės parodoje bus eks-

Australijos Lietuvių Dienų Komitetas

Australijos Lietuvių Dienų Komiteto pirmininkė Janina Vabolienė pasitarime S 
su Bendruomenės atstovėmis: S
Iš kairės Elena Eskirtienė - Sale seniūnė, Alisa Baltrukonienė - Krašto S 
valdybos sekretorė, Dana Baltutienė - ALB Krašto valdybos pirmininkė, S 
Janina Vabolienė - ALD Komiteto pirmininkė, Aldona Butkutė - Krašto § 
valdybos narė kultūros ir jaunimo reikalams ir Veronika Koženiauskienė - S 
Latrobe Valley seniūnė. g
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KOMUNISTAI NESITRAUKIA IŠ
AEG ANIST A N O

Maskva. - Sovietų Sąjunga pranešė, 
jog ji nukelia savo kariuomenės 
atsitraukimo datą iš Afganistano 
vėlesniam laikui dėl to, lead Amerika 
ir Pakistanas sutrukdė pabaigti pasi
tarimus, kad būtų baigtas karas 
Afganistane.

Prieš mėnesį Maskva paskelbė, jog 
pasitrauks nuo gegužės 15 dienos, 
jeigu Genevoje vedami pasitarimai 
bus baigti du mėnesius prieš nurodytą 
datą. Sovietai apkaltino Ameriką ir 
Pakistaną per paskutines dešimtį 

m. rugpjūčio 1 dienos Lietuvių Dienų 
komiteto pirmininkei J. Vabolienei; 25 
McLachlan Ave., Glenelg North, S. A. 
5045 (tel. 294 3792) arba mums 
maloniai sutikusioms tarpininkauti :-

Sydnejuje - L. Kraucevičiūtė - 
Gruzdeff, 45 Hilcrest Avė., Green- 

acre 2190, tel. 70 9853.
Melbourne - D. Simankevičienė, 18 

Travers St., Thomastown, Vic. 3074, 
tel. 465 2485.

Meno parodai vadovauja skulptorė 
Ieva Pocienė, 2a Tallala Tee., Myrtle 
Bank, S.A. 5073, tel. 79 5738.

ponuojami medžio išpjaustymai (sta- | 
tularinė skulptūra, goreljefinė ir | 
bareljefinė skulptūra), įvairūs medžio | 
drožiniai ir raižiniai, keramika, gele- J 
ž’es . išdirbiniai, įvairūs , audiniai, ' 
juostos, margučiai, vienu žodžiu visa, | 
kur pasireiškia žmogaus meno gabu- -1 
mai. Tautodailės paroda bus eks- | 
ponuojama ne tik lietuvių, bet ir | 
australų visuomenei.

Kviečiame visus liaudies meno I 
kūrėjus dalyvauti šioje parodoje.
Dėl smulkesnių informacijų prašome 1 
kreiptis į tautodailės parodos vadovę 1 
Eleną Varnienę: 123 Kingston Ave., 1 
Edwardstown, S.A. 5039. Tel. (08) 276 1 
6003.

dienų atidėliojant susitarimą įvairiais 
pretekstais ir reikalavimais, rašoma 
Kremliaus pranešime. Jungtinių Tau
tų priežiūroje derybos iki tos datos 
nebuvo baigtos ir todėl kariuomenės 
išvedimo sąlygos nepasikeitė.

PAKISTANO SĄLYGOS
Pakistanas pareiškė, jog milijonų 

pabėgėlių sugrįžimas į Afganistaną 
nėra saugus ir negalimas, kol dabar
tinė Afganistano vyriausybė pasiliks 
valdžioje. Dėl to, Pakistanas nesutin-

Iš kairės: K. Virginingaitė, Kristina, Marina, Regina Coxaitės, E. 
Žukauskaitė.

<■ REZOLIUCIJA
‘ . a,-' ,, '

« 1988 metų A.L.B. Melbourne Apylinkės metinis susirinkimas skelbia 
sekančią rezoliuciją ryšium su sovietų vykdoma "atvirumo ir persitvarkymo" 
politika ir vis dažnėjančiais ryšiais su okupuota Lietuva:
1. Mūsų Apylinkė pritaria Politinės Konferencijos, kuri įvyko 1987 metais 
spalio mėn. Washingtone, nutarimams, kad laisvojo pasaulio lietuviams yra 
tikslinga ir reikalinga plėsti ir stiprinti broliškus ryšius su pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais.
2. Susirinkimas primena visiems lietuviams, jog okupanto tikslai nepasikeitė ir 
kad išeivijoje gyvenantieji tautiečiai turi vengti žingsnių, kurie pateisintų ir 
palengvintų tuos tikslus įvykdyti.
3. Bendruomenė nepritaria bet kokiam pavienių asmenų ar organizacijų 
savanaudiškam bendradarbiavimui, kurio rezultate ar tai kultūros, ar tai 
sporto ar giminystės priedangoje būtų aiški moralinė ir politinė pergalė 
okupantams.
4. Išeivijos lietuvių pastangomis didžioji pasaulio dalis valstybių nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos ir tuo pačiu jos diktatūrinės valdžios. Todėl 
savanaudiškas bendradarbiavimas su ta valdžia ar jos organais yra priešingas 
laisvės trokštančių lietuvių tikslams, ir, taip pat, yra priešingas tų valstybių 
politikai, kurios nepripažįsta sovietinės okupacijos.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!

Melbournas, 1988 kovo 20 d.
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ka pasirašyti susitarimo, kol nebus 
koalicinės vyriausybės Kabule. Anks
čiau Maskva tokiam pasiūlymui nebu
vo priešinga. Gorbačiovas tuo yra 
nepatenkintas ir sako, kad Washingto- 
nas nesilaiko duotų pažadų. Be to, 
sovietų vyriausybė pasakė, jog Pakis
tanas ir Amerika pridėjo dar daugiau 
sąlygų prie tų susitarimo punktų, 
kurie nieko bendro neturi su susitari 
mais Genevoje ir nori diktuoti Sovietų 
Sąjungai ir Afganistanui, kokie turėtų 
būti tų kraštų santykiai.

NEATSISAKO GINKLŲ

Maskva sako, kad Pakistano delega
cija siekia sukomplikuoti absoliučiai 
aiškius reikalus. Čia verta prisiminti, 
kad pasitarimai tarp Afganistano ir 
Pakistano vedami jau nuo 1982 metų. 
Gi Kremlius aiškiai pasakė, kad 
nenutrauks ginklų siuntimo Kabulo 
vyriausybei, jei ir bus susitarta 
paliaubų klausimu. Tos pastabos buvo 

.pareikštos sovietų užsienio ministeri

jos pareigūno N i kola j Kozyrev, kuris 
tvarko Afganistano reikalus. Panašiai 
pasakė ir Kabulo vyriausybės ministe- 
ris Abdul Wakim. Amerika laikosi savo 
nusistatymo nenutraukti paramos 
laisvės kovotojams tol, kol sovietai 
nesustabdys karinės technikos siunti
mo į Afganistaną. Sovietai sako, kad 
Amerika kišasi į Afganistano vidaus 
reikalus.

PARTIZANAI KONTROLIUOJA
Pakistanas patarė JAV sekretJriui 

Shultzui ir sovietų užsienio reikalų 
ministeriui Ševarnadzei aptarti tuos 
reikalus, kai jie susitiks Washingtone. 
Pakistano ministeris Zain Noorani 
pranešė spaudai, jog afganų partiza
nai - jų laisvės kovotojai kontroliuoja 
80 procentų Afganistano teritorijos ir 
yra tikrieji Afganistano gyventojų 
reprezentantai. Jis pastebėjo, kad 
Pakistanas taikos sutartį pasirašys tik 
tada, kai visos afganų politinės grupės 
susitars sudaryti koalicinę vyriausybę.
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NAUJOS POLITINĖS PADĖTIES 
REIKŠMĖ THU1VES

Gal per daug įsigilinę, bent Australi
joje, į antros eilės klausimą-karo 
nusikaltėlių medžioklę - nesuvokiau! 
sovietų imperijoje pasikeitusios padė
ties svarbumo.

Raganų medžioklė mums buvo 
primesta marksistų ir sionistų vadų, 
kurie sako tai darą teisingumo labui. 
Kaip tik tie, kurie turi ant savo 
sąžinės 60 milijonų aukų ir dar laiko 
vergovėj porą šimtų milijonų kitatau
čių vergų. Drauge su tais kurie 
užkasa gyvus palestiniečius dėl pro
testo prieš jų žemių okupaciją, yra 
patys "tinkamiausi" įvesti pasaulyje 
"teisingumą" bet kokiom priemonėm, 
įskaitant apgaulingus įstatymus, liu
dytojus melagius ir suklastotus doku
mentus. Tik, berods, du sėbrai gali 
įkristi į duobę jų iškatą kitiems.

Laisvės šauksmai plačioj sovietų 
imperijoj drebina Kremliaus rūmus, o 
palestiniečių akmenys žada išvyti 
okupantus su jų atominėm bombom.....

Nėra abejonės - gintis ir dar 
tinkamai reikia. Taigi, dėl to, neturim 
pamiršti mūsų pagrindinio uždavinio, 
nuo kurio sovietai mėgina nukreipti 
mūsų dėmesį minėtomis intrigomis, 
kerštu sergančių žydų vadų padeda
mi. Mūsų aukščiausias tikslas yra 
padėti išlaisvinti mūsų tautą ir kraštą. 
Nuo jų neturim nutolti nežiūrint 
dirbtinų priešo provokacijų!

Iki šiol, vartojami mūsų veiklos 
metodai turėtų būti bent dalinai 
pakeisti, nes jie netinka naujai 
susidariusios padėties sąlygose. Dabar 
turime nepalyginamai geresnę progą 
padėti mūsų kraštui. Tautiniai judėji
mai nuo Pabaltijo iki centrinės Azijos 
ir Vengrijos, vieną kartą prasidėję, 
vargu besustos. Greičiausiai jie nenu
rims, kol užimti kraštai išsilaisvins iš 
Maskvos vergovės. Kuo platesnes jie 
apims mases ir daugiau kraštų, tuo 
greičiau ateis laisvės valanda. Mums 
negalima nuošaliai stovėti ir laukti, 
kad suvarginti, mušami ir visaip 
tų gudrius išeivijos "kultūrininkus" ir 
oportunistus, kad jie skubėtų padėti

UGDYKIME AUSTRALUOS

LIETUVIU EONDĄ

Daugiau, kaip prieš dvidešimt 
penkis metus, jaunas Amerikos lie
tuvis gydytojas Antanas Razma iškėlė 
mintį įsteigti Lietuvių Fondą, kurio 
kapitalas siektų bent vieną milijoną 
dolerių, nes visiems buvo įkyrėjęs lėšų 
ubagavimas mūsų tautinei veiklai 
remti. Kapitalas turėjo būti neliečia
mas. Naudojamos tik už šį kapitalą 
gaunamos palūkanos. Šis dr. A. 
Razmos projektas buvo visuomenės 
sutiktas gana skeptiškai. Nedaug kas 
susidomėjo ir pritarė šio jauno 
entuziasto idėjai, netikėdami, kad 
tokią stambią sumą pinigų pasisektų 
sutelkti ir ją efektyviai administruoti. 
Tačiau buvo nutarta pabandyti.

Metai bėgo. Lietuvių Fondo vado
vybė buvo rūpestingai suorganizuota, 
imantis visų atsargumo priemonių, 
kad fondo veikloje išvengti galimos 
blogos valios pasireiškimų ar net 
išeikvojimų.

Būkštavimai nepasitvirtino. Per 
dvidešimt penkis metus fondas išaugo 
beveik iki keturių milijonų dolerių. 
Per šį laikotarpį L F iš gautų palūkanų 
paskirstė įvairiems mūsų išeivijos 
tautiniams reikalams virš dviejų 
milijonų dolerių. Tai milžiniška suma, 
kuri nukrito tartum iš dangaus. Tai 
pirmas toks stambus finansų sutelki
mas bendriesiems tautiniams reika
lams visoje lietuvių emigracijos isto
rijoje.

Ši toli pramatanti idėja susilaukė 
"Mūsų Pastogė" Nr. 13 1988. 4. 4 į 

persekiojami pavergtieji, vieni be 
pagalbos, išvytų okupantą ir pakvies- 
valdyti Lietuvą. Mūsų pareiga yra 
dabar ir čia pat, teikti okupuoto 
krašto aktyvistams moralinę ir ypač 
materialinę pagalbą.

Mums skubiai reikia pagilinti išeivi
jos politinę veiklą užmezgant tamp
resnius ryšius su svetimų kraštų 
politikais ir pareigūnais. Reikia pla
čiau išeiti i kitų tautų spaudą, keliant 
joje Pabaltijo laisvės reikalą, ar per 
kitų tautų žurnlistus.

Privalom teikti materialinę pagalbą 
mūsų aktyvistams, kad jie galėtų 
išplėsti savo veiklą po visą kraštą ir 
kad protestai prieš okupantą būtų 
dažnesni, dalyvaujančių skaičius gau
sesnis. Kiekviena demonstracija Lie
tuvoj, nuskamba per pasaulį. Mūsų 
rezoliucijos lieka stalčiuose.

Taigi, proga yra vienkartinė. Ją 
turim išnaudoti dabar, nes nežinia 
kaip ilgai ją turėsim.

Lietuvoje visi laukia laisvos spau
dos, ypač knygų apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę pasaulinę padėtį. Veiklos 
koordinacijai, aišku, yra reikalingi 
energingi veiklos vadovai. Ateinantis 
seimas turėtų rinkti PL valdybos 
narius, atsižvelgdamas vien į jų 
sugebėjimą ir pasiryžimą dirbti, bet ne 
į grupelių interesus ar asmenines 
ambicijas.

Pagalba, mūsų kovotojams už 
krašto laisvę, gali būti teikiama tik 
per atskirus, visiškai patikimus asme
nis, turinčius ryšius su jais, kadangi 
paslapties išlaikymas kitaip nebūtų 
galimas. Atsiranda reikalas turėti 
specialų fondą skirtą tik minėtai 
paramai.

Lietuvių tauta yra mirtinam pavq- 
juje. Turime galimybę jai padėti.* 
Pamiršę priprastą prakalbų sakymą ir 
rezoliucijų rašymą, pradėkim dirbti iš 
tikrųjų ir su objektyviai išmanančiai 
pritaikytais šiai padėčiai metodais.

Dr. Jonas Kunca

pasekėjų. Panašus fondas buvo įsteig
tas Kanadoje, o kiek vėliau ir pas mus 
Australijoje. Ir vienur ir kitur šie 
fondai ne sparčiai bet vis auga.

Australijos Lietuvių Fondas, nežiū
rint dedamų pastangų, irgi auga bet 
gana lėtai. Esame neskaitlinga ben
druomenė šiame krašte pradėję kurtis 
asmeniškai ir kaip bendruomenė 
tuščiomis rankomis. Ir tai per paly
ginti trumpą laikotarpį į ALF esame 
sudėję virš 300.000 dolerių. Nežiūrint 
to, reikia pripažinti, kad toks fondo 
augimo tempas yra per lėtas. Kol dar 
tebeturime skaitlingą dosniąją vyres
niąją kartą, turėtumėm nedelsiant 
fondo kapitalo didėjimą paspartinti. Iš 
tiesų šis fondas reikalingas ne tiek 
šiai, kiek sekančiai generacijai, kad ji 
galėtų tinkamai atlikti paveldėtus 
mūsų tautinius uždavinius, kurių 
pagrindinis bus - padėti tautai kovoti 
už Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę.

Būtų netikslu reikalauti, kad čia 
išaugusi , Lietuvos nemačiusi, karta 
turėtų tokius pat sentimentus savo 
kilmės kraštui, kaip mes vyresnieji, 
tebenešiojantys atviras tėvynės pra
radimo žaizdas. Be to nesame be 
kaltės jausmo, kad nesugebėjome savo 
prieauglį išauklėti susipratusiais lie
tuviais.

Dėl šių ir viso komplekso kitų 
motyvų turėtume jau dabar atkreipti 
visą mūsų dėmesį į Australijos 

si. 2-------------------------------------------------

Lietuvių Fondo ugdymą. Reikėtų 
nedelsiant suorganizuoti, paskelbti ir 
energingai pravesti Australijos 
Fondo vajų. Šiam uždaviniui atlikti 
turime savojoje bendruomenėje pa
kankamai žmonių ir atliekamų dole
rių. Tik reikia organizacijos ir truputį 
entuziazmo. Pasispaudus, nesunku 
būtų sutelkti pusę milijono dolerių, 
kurie atneštų mums 60.000 dol. 
palūkanų per metus (iš 12%).

Kitaip mes, kas metai, tokios sumos 
aukomis nesurinktume m.

0 be to, reikalas eina ne apie metus, 
kitus, o apie metų eilę, kurioje 
norėtumėm matyti Australijos Lietu
vių Bendruomenę gyvą ir veiksmingą. 
Ji tokia bus, turėdama tvirtą finansinį 
pagrindą.

Esame maža ir gana izoliuota 
kolonija, mūsų politiniams ir visuo
meniniams veiksniams sunkiai, o gal ir 
nenoriai pasiekiama. Dar gerai prisi
mename vitlaminius laikus, kai Lietu
vos pripažinimo Sovietų Sąjungai 
metu, buvome palikti patys vieni savo 
likimui. Nei PLB nei VLIKAS ir joks 
fondas neištiesė mums pagalbos ran
kos. O juk jau ir tuomet nemaža 
tūkstančių buvome pasiuntę Tautos 
Fondui, o gal ir kitur. Turėjome patys 
paskubom surinkti reikalingas sumas, 
kad galėtumėm apginti Lietuvos 
interesus. Pasitempėm ir tikslą atsie
kėme, bet taip pat, pamatėme, kaip 
svarbu būti finansiniai nepriklauso
miems. Tad stiprinimas Australijos 
Lietuvių bendruomenės ir jos finansi
nio pajėgumo yra gyvybiniai svarbu ne 
vien mums, bet ir visai išeivijai. 
Išeivija nyksta prarandat kiekvieną 
tautos narį- Ką bekalbėti praradus 
ištisą bendruomenę.

Jungtinėse Amerikos Valstijose lie
tuvių išeivija yra ir žmonių skaičiumi 
ir finansiniai labai pajėgi. Jie pajėgs 
išlaikyti mūsų veiksnius be stambes
nės mūsų paramos. Susitvarkę namie/' 
vėl galėtumėm savo tautinius įsiparei
gojimus įprastine apimtimi atlikti.

Australijos Lietuvių Fondo vajus 
turėtų paliesti visus mums pasiekia-

AN G LUO JE

Kovo 9 d. trys Baltų Trybos nariai 
susitiko su vidaus reikalų ministerio 
paskirta komisija, kurios uždavinys 
yra ištirti Simon Wiesenthal centro ir 
kitų patiektą medžiagą, kaltinančią 
asmenis, dabar jau britų piliečius, 
gyvenančius šiame krašte, už taria
mus karo meto nusikaltimus.Buvo 
pranešta, kad karo nusikaltimams 
nustatyti bus laikomasi šio nusistaty
mo: teisiami bus už žmogžudystę, 
atsitiktinę žmogžudystę (manslaugh
ter) ir genocidą, įvykdytą Vokietijoje 
ar vokiečių okupuotuose kraštuose 
karo metu.

Ta komisija taip pat apklausinės 
liudininkus čia ir kitur, ir surinks kitą 
dokumentinę medžiagą, ir patars 
vyriausybei, ar reikia keisti Britanijos 
įstatymus, kad būtų galima teisti 
britų piliečius, už karo nusikaltimus, 
padarytus kitur.

Susitikime buvo pasikeista nuomo
nėmis, susitarta ir ateityje palaikyti 
nuolatinius ryšius. Iš Baltų Tarybos 
susitikime dalyvavo pirm. M. Bajorinas 
ir vicepirmininkai Nora Moriey -
Fletcher (estė) ir Zigurds Knonbergs 
(latvis).

ATSILIEPI TVIAI

Vasario mėnesio 20 dieną Sydnejuje 
įvykęs bendras estų, lietuvių priėmi
mas skirtas Nepriklausomybių paskel
bimo šventėms, praėjo gerai ir 
įdomiai.

Po šio priėmimo, buvo gauta visa 
eilė malonių pasisakymų ir padėkos 
laiškų. Tarpe jų, gautas iš Liberalų

Dr. A. Razma Lietuvių Fondo 
steigėjas

mus Australijos lietuvius. Sudaryti 
vajaus komitetai ar jų nariai turėtų 
aplankyti asmeniškai kiekvieną lietu
vį, įteikiant jam išaiškinamąją me
džiagą ir paprašyti fondui piniginės 
aukos, pasižadėjimo paaukoti vėliau 
ar skirti tam tikrą sumą, kaip 
testamentinį palikimą. Kurie jau yra 
padarę testamentus ir tokio palikimo 
nėra į jį įrašę, galėtų įpareigoti 
įpėdinius iš palikimo skirti auką AL 
Fondui. Tai nebūtų juridinis paliki
mas, bet jis remtųsi tautiniu soli
darumu ir gera valia.

Vajų pravesti galėtų būti paprašyti 
mūsų gerbiami pensininkai, kuriems 
netrūksta entuziazmo, geros valios ir 
gražaus laisvalaikio geriems darbams 
atlikti. Be abejo į talką turėtų ateiti 
ir mūsų jaunimas, kurie jau dabar šio 
fondo ištekliais naudojasi ir jais 
naudosis ateityje.

Toks maždaug turėtų būti planas 
Australijos Lietuvių Fondui pratur
tinti. Bet, tai priklausys nuo dabarti
nės ALF vadovybės, kaip ji į šį 
projektą pažiūrės. Reikalas mažų 
mažiausiai galėtų būti svarstomas.

B. Straukas

Alan Cadman M. P.

partijos kandidato į Imigracijos ir 
Etninių reikalų ministerius Alan 
Cadman M. P. laiškas, kuriame 
sakoma:

"Man ir mano žmonai, buvo malonu 
dalyvauti Estijos ir Lietuvos 70 metų 
Nepriklausomybės paskelbimo minėji
me.

Maloniai prašau, perduoti mūsų 
įvertinimą ir padėką visiems prisidė- 
jusiems prie šio renginio. Buvo tikrai 
puiku."
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PASIKALBĖJIMAS SU ADVOKATU 
E*. S. ZUMBAKIU.

Tęsinys.
K. - Ką galėtumėte patarti tiems 
mūsų tautiečiams, kurie jaučiasi 
grąsinami neteisingų apkaltinimų ar 
bereikalingų apklausinėjimų?
P. Žumbakis - Kaip aš vakar viešai 
minėjau, Australijoje negaliu duoti 
teisinių patarimų. Bet aš galiu sakyti, 
ką mes Amerikoje sakome žmonėms. 
Amerikoje žmonės turi konstitucinę 
teisę nekalbėti su valdžios tarnauto
jais, jei jie ateina jų klausinėti ir jei 
tie jų klausimai gali vesti i kriminalinę 
bylą. Amerikoje mūsų žmonės ėjo ir 
kalbėjo, nešė informaciją, nešė nuo
traukas, vedė savo kaimynus paliudy
ti, kad jie yra geri žmonės. Gi OSI 
neturi geros valios. Reikia manyti, 
kad ir jūsų krašte daromi tyrinėjimai, 
apklausinėjimai bus tam, kad tuos 
žmones apkaltinti, o ne išteisinti. Tad, 
jei kas Įtaria, kad juos tikrins, 
pirmiausiai turėtų paskambinti advo
katui, kuris yra tam kompetetingas. 
Aš mačiau bent porą latvių advokatų, 
kurie buvo nuvykę j Senato Komitetą. 
Jie tuose reikaluose yra informuoti. 
Seka kas dedasi Amerikoje ir Austra
lijoje. Jūs irgi turite kompetetingų 
žmonių. Yra labai svarbu pasitarti su 
advokatu, dar prieš atsakant telefonu, 
ar atidarant duris. Amerikoje manęs 
klausia, ką sakyti valdžios pareigū
nams kai ateina prie durų. Sakau, 
neatidarykit durų. Amerikoje turim 
tam teisę. Čia yra laisvas kraštas. 
"Mano namai, mano pilis", pagal anglų 
posakį.
K. - Kokie skirtumai tarp JAV-bių ir 
Australijos teisinės sistemos, kiek tai 
liečia šį klausimą? Ar yra reikšminga, 
kad Australijoje pramatomi kriminali
niai procesai tariamiesiems karo 
nusikaltėliams? ' £
P. Žumbakis - Labai reikšminga, čia 
jums yra didžiausias pliusas. Pas mus 
yra civilinės bylos, pas jus pramato- 
mos kriminalinės. Techniškai yra visai 
skirtingos procedūros. Kriminalinėse 
bylose jūs turite teisę turėti jury 
teisinę komisiją, ne tiktai vien teisėją. 
Kaltintojams žymiai sunkiau prista
tyti jiems priimtiną medžiagą. Yra 
labai griežtos taisyklės, kai yra jury 
komisija. O kai veda vienas teisėjas, 
jis gali priimti bet kokią medžiagą. 
Jūsų prokuratūraii bus šimtą kartų 
sunkiau bylą laimėti negu mūsiškiams. 
Už tai Amerikoje kaltintojai ir 
pasirinko civilinę, o ne kriminalinę 
procedūrą. Tai jums yra didelis 
pliusas. Bet jums yra kiti pavojai, 
kadangi jūs turite labai netikslias 
išreikalavimo (extradition) taisyk
les. Jūsų vyriausiasiprokuroras (At
torney General) turi teisę, pagal jūsų 
(extradition ) įstatymą, išvežti žmo
nes į kitą kraštą, nežiūrint to, kad 
jūsų valdžia neturi sutarties su tuo 
kraštu. Pavyzdžiui, visi jūsų valdžios 
žmonės dabar sako, kad niekada 
nevežtų į Sovietų Sąjungą, bet jūsų 
Attorney General turi teisę tą 
padaryti. Techniškai tą gali padaryti 
be Parlamento ir be Senato. Todėl per 
daug džiaugtis nereikia, nes jie gali be 
jokių kriminalinių bylų gauti iš 
Jugoslavijos, iš Lenkijos, iš Vengrijos, 
iš Sovietų Sąjungos ar iš Izraelio tam • 
pareikalavimus. Ir žmogų išsiųsti gali 
labai greitai. Ši procedūra daug 
greitesnė negu kriminalinėj byloj, 
kadangi apeliavimai ir bylą nagrinė- 
jantieji klausimai yra labai riboti. 
Žmogus gali per kelis mėnesius būti, 
išvežtas, ne per kelis metus. Be abejo, 
tuose kraštuose jis būtų sušaudytas. 
Tarp kitko, Izraelyje būtų pakartas, 
jeigu būtų nuteistas kaip kaltas.
K. - Specifiniai atvejai JAV-ėse. Ką 
galėtumėte pasakyti apie Kari Linnas 

atvejį? Ar teisybė, kad jo gynyba 
bandė nukreipti jo deportaciją nuo 
Sovietų Sąjungos net į Izraelį?
P. Žumbakis - Jo gynyba buvo gera ir 
bandė viską daryti, kiek gali žmogiš
kos pastangos, kad jis nebūtų vežamas 
į Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungoje jis jau buvo vieną 
kartą teistas teisme, kurio rezultatai 
buvo paskelbti prieš teismo procesą. 
Jis žinojo, kas jo laukia, jei bus 
nuvežtas į Sovietų Sąjungą. Linno 
byla, kažkodėl, buvo labai svarbi 
sovietams. Aš manau, dėl to, kad jie 
norėjo pateisinti savo teisinę sistemą. 
Mat čia jų buvo padaryta tokia 
nesąmonė - to teismo sprendimas 
buvo paskelbtas spaudoje prieš jam 
įvykstant... Atrodo, kad jie tuos 
žurnalus surinko ir sunaikino, bet du 
žurnalai išliko vakaruose. Jo gynyba 
surado tą žurnalą įrodyti, kad jo 
teismas buvo farsas. Todėl sovietams 
buvo ypatingai svarbu gauti Linną į 
savo rankas, parodyti, kad jų teisinė 
sistema yra tvarkoje. OSI neprotes
tavo prieš tą fiktyvų teismą. Jie buvo 
pažadėję, kad vienaip ar kitaip niekas 
kitas, tik sovietai gaus Linno galvą. 
Buvo visur kreiptasi - į Pietų 
Amerikos kraštus, į Europos kraštus. 
Buvo kreiptasi maždaug į trisdešimt 
valstybių. Paskutiniu momentu Pana
ma buvo sutikusi paimti. Tada OSI 
draugai padarė tokį didelį spaudimą, 
kad per naktį Panama savo nuomonę 
pakeitė. Labai charakteringa, kad 
OSI jį palydėjo iki pat Estijos. Nors 
sakė, kad jis yra vežamas į Sovietų 
Sąjungą, jį nuvežė tiesiai į Talinną. Ir 
Taikine Amerikos atstovai gavo 
pakvitavimą, kad grąžino sovietų 
pilietį atgal. Taigi, jiems, buvo 
absoliučiai svarbu gauti Linną, paro
dyti, kad tas Pabaltijo prijungimo 
nepripažinimas yra menkas dalykas, į 
kurį niekas nekreipia dėmesio.

Gynybos manymu, Izraelis buvo 
daug geriau negu grąžinimas į Sovietų 
Sąjungą, kadangi vistiek tai yra 
laisvas kraštas ir jų teisinė procedūra 
yra daug panašesnė į Amerikos, 
palyginus su Sovietų Sąjunga.

K. Kaip turėtume elgtis vis-a-vis kitų 
bendruomenių. Daug kontraversijos 
Australijos lietuvių tarpe sukėlė 
buvęs pasikalbėjimas tarp Baltų 
Tarybos ir Žydų bendruomenės atsto
vų. Ką galėtumėte patarti?
P. Žumbakis - Aš nežinau jokių 
detalių apie šį pasikalbėjimą. Leiskite 
man papasakoti kaip pas mus buvo. 
Buvo bandyta prieš dešimtį ar prieš 
septynerius metus surengti lietuvių 
bendruomenės susitikimą su įvairiomis 
grupėmis, kurios remia OSI. Buvo 
pasikeitimas nuo&ionėmis, bet daug 
kas nebuvo suprasta ir niekas nebuvo 
išsiaiškinta. Gi Kanadoje, ukrainiečių 
vadovaujamoje organizacijoje, Civil 
Liberties Commission, kurion įeina ir 
lietuviai (ir kuri yra bendra politinio 
pobūdžio organizacija), šiek tiek 
geriau pasisekė. Jie kvietė žydų 
organizacijas į visus savo renginius, 
kvietė į posėdžius ir seminarus, 
duodami jiems progos pasakyti savo 
nuomonę. Kas charakteringa, ten 
žydų organizacijos niekada ukrainie
čių nepakviečia. Ir čia buvo ukrainie
čiams skaudu. O dabar, kai jau 
įstatymo pakeitimą Kanadoje prave
dė, jie mažiau ar daugiau išsiskyrė ir 
dialogo dabar praktiškai nebėra.

Bet, kad bandymas yra, tai yra 
geras dalykas. Aš manau, kad Austra
lijoje, kur dar nėra tokio aštraus 
išsiskyrimo, kaip Kanadoje, jums 
dialogą bandyti yra prasminga. Reikia 

pripažinti, kad žydai yra labai žiauriai 
nukentėję ir mes turime tą suprasti.

,Tuo pačiu jie turi suprasti, kiek mes 
esame nukentėję. O dialogas tarp 
nukentėjusių turėtų būti.

Taip yra ir su tais kurie yra kalti. 
Yra mūsų kaltų, taip pat, yra ir jų 
kaltų. Kaltųjų yra ir vienoj ir kitoj 
pusėj. Bet negalima subendrinti ir 
sakyti, kad ar jie, ar mes visi esame 
kalti.

Ir kai tokiuose svarstymuose yra 
per daug emocijų, gaunasi subendrini- 
mas, banalus pyktis, tada nutrūksta 
dialogai. Abi pusės dėl to atsakingos. 
K. - Turėjome labai įdomų jūsų viešą 
pokalbį Sydnejaus Lietuvių namuose 
vakar vakare. Gaila, kad jūsų kalba 
nebuvo girdima visų Australijos 
lietuvių bei kitų pabaltiečių. Manau, 
kad būtų buvę naudinga išgirsti. Ką 
patartumėte dabar mums daryti čia 
bendruomeninėje plotmėje?

P. Žumbakis - Vakar man buvo labai 
malonu būti Sydnejuje. Siurprizas 
buvo tai, kad jūs taip greitai 
sušaukėte tokį pristatymą. Tarp kitko 
aš ne tą dieną buvau numatęs 
dalyvauti, tiek Sydnejuje, tiek Can
berra mieste. įdomu, kad buvo 
nemažai ir įvairios publikos. Man labai 
patiko, kad buvo jaunimo. Buvo bent, 
kiek pastebėjau, apie trisdešimt 
universitetinio lygio jaunimo, kurie 
labai atidžiai klausė. Jaunimas mūsų 
ateitis ne tik biologine prasme. Šiuo 
atveju, jie supranta Australijos ar 
Amerikos visuomenės galvoseną. Jei 
mes jų neįtrauksim, nežinosime, kaip 
elgtis su australais, kiek tai liečia tuos 
reikalus. Vistiek, mūsų vyresnei 
kartai, atvažiavusiai iš Europos jau 
suaugusiems, yra svetimas tas proce
sas ir dažnai nesuprantamas. Tik tas 
nesupratimas mus verčia užsidaryti. 
Vietoje to, kad atsidarytume, supras
tume kitų gyventojų galvoseną ir ją 
sau palankiai pakreiptume, mes pasi
traukiame. Todėl labai svarbu pri
traukti jaunimą. Kaip aš vakar 
minėjau, yra trys plotmės kur turė
tume veikti.

Viena plotmė, kur gali veikti 
lietuviai atskirai, kaip tai dabar daro 
Amerikoje, suorganizuoti savo resur
sus ginti tuos žmones, kurie yra 
kaltinami. Gynybai reikalingos milži
niškos sumos. Nors jeigu pas jus bus 
kriminalinės bylos, tai lėšų žymiai 
mažiau reikės, bet reikėtų dabar 
pradėti telkti. Ta pati organizacija, 
kuri telktų lėšas, turėtų pradėti rinkti 
advokatus, kad ir ne lietuvius, kurie 
suprastų, per ką mūsų žmonės yra 
perėję. Tas nėra taip paprasta 
paaiškinti. Taigi pirmas reikalas yra 
organizavimas tos gynybos fondo ir 
tinklo.

Antras - tai politinė akcija. Tai 
mums gal geriausiai pažįstama. Bet 
mes turime suprasti, kad jokiu būdu 
nepaveiksime politikierių,kurie žiūri 
kur yra jėga, jei pas mus tos jėgos 
nematys. Politikieriai gerai supranta, 
kur yra pinigai, kur yra balsai ir t.t. 
Taigi jūs atslstojate prieš milžinišką 
jėgą. Jeigu atskirai bandys lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai - nieko 
nepadarys. Ir čia nebėra laiko jums 
organizuotis, kad būtų oficialios 
galvos, komitetai ir t.t. Yra paskutinė 
minutė, dvylikta valanda. Turi sueiti 
visos pagrindinės organizacijos tų 
tautybių, kurios yra paliestos. Kalba
me apie septynias, aštuonias tautybes. 
Būtinai turite sudaryti bendrą politi
nės akcijos komitetą, kuris visada 
dabotų, kas vyksta Canberroje, ne tik 
dabar, kai Senato Komitetas apklau- 
sinėja. Kad nuolat vyktų akcija. 
Kanada yra geras pavyzdys ir reikėtų 
užmegsti ryšius su Kanada. Tarp 
kitko, ukrainiečiai jau turi gerus 
ryšius su pirmininku John Gregorovič.

Jie labai gražiai veikia. Sutelkė 
milijoną dolerių. Turėjo planą kas 
mėnesį su nauja medžiaga eiti į 
parlamentą. Kiekvieną mėnesį parla
mento nariai žinojo, kad ateis bendras 
politinis komitetas ir turės ar naują 
dokumentą, ar naują knygą, ar video 
juostą, arba studentai aplankys. Taip, 
studentai ukrainiečiai aplankė kiek
vieną parlamento narį. Savo namų 
balsavimo rajonuose, taip pat aplankė 
savo politinius atstovus. Kad žinotų 
jog kiekviename rajone yra žmonės, 
kurie šitais reikalais domisi ir juos 
stebi.

Be abejo, Kanadoje yra visiškai kita 
padėtis, negu pas mus Amerikoje, kur 
mes to nedarėme ir dar nedarome.

Trečia organizacija, kurią būtinai 
reikia įsteigti, tai būtų panaši, kaip 
"Americans for Due Process", kuri 
atlieka milžinišką darbą, kuriam 
reikia labai daug resursų. "Americans 
for Due Process" renka informaciją, 
ją platina savo žmonėms, be to skelbia 
platesnę informaciją platesnę visuo
menei. Svarbiausia tikslią informaciją 
- TIKSLIĄ. Aš negaliu užtenkamai 
pabrėžti to žodžio - TIKSLIĄ. Čia 
labai lengva išeiti į polemiką, filoso
fiją ar propagandą, o tada informaci
jos tikslumas nukenčia. Todėl nepap
rastai svarbu, kad būtų tiksliai 
surinkta informacija. Gi Informacijos 
surinkimas brangus. Jos platinimas irgi 
yra brangus. Ta pati organizacija 
palaiko ryšius tarp visų gynybos 
advokatų - jie beveik visi yra sutikę 
dalyvauti. Organizuoja seminarus, kad 
galėtų advokatai pasikeisti medžiaga. 
Sukviečia visuomenės atstovus. Ne
svarbu, kurios politinės partijos. 
Sukviečia pasiklausyti, kas dedasi 
šioje srityje. Yra visiškai objektyvūs, 
nes paprasčiausiai perduoda tik tikslią 
informaciją. Ir kai yra kokia byla, 
kuriai reikia pagalbos - reikia vertėjų 
padėti šeimai, arba reikia kam nors 
atsakyti, ar organizuoti tarptautinį 
judėjimą, jie tai daro. Tad ir man, kai 
jums čia amerikiečio advokato reikė
jo. ponia Razgaitienė "užlaužė ran
ką" ir pasiuntė aplink pasaulį vos dėl 
pusantros dienos liudijimo. Toks 
vienetas būtinai čia reikalingas, čia 
turi būti labai šalti ir pasiaukoję 
žmonės.

Tad yra trys dalykai: gynyba, 
politika, informacija.

K. - Ačiū labai už pasikalbėjimą.

P. Žumbakis - Ačiū už pakvietimą. 
Buvo malonu apsilankyti, tiktai gaila, 
kad to laiko nebeliko pamatyti bent 
jūsų miestą. Praktiškai, mačiau tik 
jūsų aerodromus ir viešbučius. Vis
tiek, jaučiau, kad esu šiltai priimtas. 
Ačiū. a. K.

Kremlius atsisako

Pereitą savaitę Gorbačiovas,lanky
damasis Jugoslavijoje, pasirašė su 
jugoslavais deklaraciją, niekuomet 
nesikišti į kitų valstybių reikalus ir 
leisti kiekvienai valstybei praktikuoti 
skirtingas socializmo santvarkas. Tuo 
Kremlius pripažino, kad Stalinas 
neteisingai pasielgė su Tito. Jis taip 
pat pasmerkė Brežnevo doktriną, 
pagal kurią Sovietų Sąjunga duoda sau 
teisę ginti komunistines santvarkas 
kituose kraštuose. Taigi, pagal Gor-’ 
bačiovą, sovietai neteisėtai įsiveržė į 
Vengriją ir Čekoslovakiją sukilimams 
numalšinti.

Pranešama, kad per neapsižiūrėjimą 
paskelbtoje Lietuvių Dienų progra
moje buvo išleistas L.K.V. Ramovės 
suvažiavimas, kuris įvyks gruodžio 31 
d., 9 vai. Lietuvių Katalikų Centro 
salėje.

Lietuvių Dienų Komitetas
Pastogė" Nr. 13 1988. 4. 4 pusi. 3
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RAŠYTOJAS K. B ARENAS DARBYMETIS RAS S Y E> N EJ A US

Žymiam rašytojui ir lietuvių litera
tūros puoselėtojui Kazimierui Barėnui 
pernai, gruodžio mėn. 30 d. suėjo 80 
metų. Jis gimė 1907 m. Panevėžio 
apskrityje. 1929 m. baigė Panevėžio 
Valstybinę gimnaziją, 1933 m. - 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, 
humanitarinių mokslų fakultetą. Stu
dijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

K. Barėnas dar gimnazijos suole 
pradėjo reikštis spaudoje. 1943-44 
metais jis dirbo Kaune "Ateities" 
žurnalo redakcijoj. 1944 m. K. 
Barėnas pasitraukė į Vokietiją, 1947 
metais emigravo į Britaniją, Londoną 
šiame mieste ir dabar tebegyvena, 
išvaręs gilią vagą mūsų literatūros 
dirvonuose. Jis yra parašęs ir išleidęs 
septynis beletristinius veikalus: pen
kis novelių rinkinius ir du romanus. Už 
romaną "Tūboto Gaidžio Metai" gavo 
Vinco Krėvės premiją. Už noveles - 
"Dvidešimt viena Veronika" jam buvo 
paskirta Lietuvių Rašytojų draugijos 
premija.

K. Barėnas parašė du reikšmingus 
romanus: "Tūboto Gaidžio Metai" ir 
"Beragio Ožio Metai", pastarasis yra 
pirmojo tęsinys. Spaudoje teko skaity
ti, kad K. Barėnas parašė pirmųjų 
dviejų romanų tęsinį, trečiąją dalį. 
Galbūt, netrukus išgirsim apie jo 
išleidimą.

Britanijoj rašytojas K. Barėnas 
buvo didelis ramstis lietuvių bendruo
menei, daugelį metų redagavęs sa
vaitinį laikraštį "Europos lietuvis", 
kiekvienais metais paruošdamas visų 
laukiamą sieninį kalendorių. Knygų 
leidimo klube "Nida" jis buvo "spiritus 
movens", organizuodamas ir redaguo
damas įvairius "Nidos" leidinius. 
Ištisus dešimt metų redagavo groži
nės literatūros metraščius "Pradal
ges" , kuriose sudarė progą pasireikšti 
dar nežinomiems rašytojams ir poe
tams. Suredagavo dešimt "Pradalgių". 
Visa tai yra nepaprastai vertingas 
įnašas mūsų literatūrai.

Beletristas K. Barėnas savo raštuo
se pasižymi ramiu pasakojimo būdu. 
Abu jo romanai yra tarsi lietuvių 
kaimo buities epas, kuriame atsispindi 
gyvenamoji epocha. Karų fone žmo
nės bando kaip nors gyventi, nors jų 
gyvenimas yra suniokotas dėl įvairių 
išorinių priežasčių.

Beletristo K. B areno kalbos stilius 
sklandus, ryškiai atskleidžiąs labai 
senos mūsų kalbos gausų žodingumą.

JUOZAS MIRŠTĄS

Sulaukę kapos ir ketvirčio metų, 
daugelis jau dairosi kaip atsipūsti, 
kaip lengviau praleisti laiką, kaip 
sumažinti savo veiklos krūvį. Bet ne 
Juozas Mikštas. Visada guvus, visada 
užsiėmęs, visada netrūkstąs šmaikš
taus žodžio, jis tvarko Melbourno 
lietuvių ir Antano Krauso vardo 
Šaltinių biblioteką geležine ranka, 
kurios jo brandus amžius nė kiek 
nenusilpnino.

Apie Juozą Mikštą - Šilainį skaitė
me laikraščiuose, kad jis yra vilnietis, 
kad su lenkais jis jau kovojo, kai 
daugelis mūsų dar su trumpom kelnėm 
lakstė. Kovoja jis ir dabr: prieš 
grafomanus, kurie poetais save laiko, 
prieš tuos, kurie retai kada, jei iš viso, 
knygą paskaito, bet save išsilavinu
siais laiko, prieš išeivijos dvasinį 
sumenkėjimą.

Kovoja jis tartu ir rašytu žodžiu.
Laiks nuo laiko skaitome jo 

eilėraščius mūsų spaudoje, prieš kurį 
laiką jie buvo išleisti, gana partizaniš
kai, vienoje knygoje. Aštriausiai 
Juozo plunksna pasireiškia jo satyri
niuose eilėraščiuose, čia jis be 
gailesčio plaka dabartinį Lietuvos 
"Mūsų Pastogė" N r. 13 1988 . 4. 4 p

.u*
Jo vaizduojamų veikėjų poelgiai 
visuomet yra psichologiškai pagrįsti ir 
vaizdžiai atsispindi jų gyvenamoji 
aplinka. Dialogai K. Barėno raštuose 
yra nuostabūs savo natūralumu.

Rašytojas Kazimieras Barėnas jau 
dabar rikiuojasi mūsų literatūros 
klasikų eilėse. Mes, literatūros mylė
tojai, laukiam jo trečiojo romano 
pasirodymo ir pačiam kūrėjui linkim 
dar daugelį metų džiaugtis gera, lt 
sveikata ir žinojimu, kad jo pastangos 
praturtinti mūsų literatūrą pasiekė 
puikių rezultatų, dėka jo įgimto 
talento ir darbštumo.

Kiekvienais metais Amerikoj yra 
skelbiamas "Aloyzo Barono" vardo 
novelių konkursas, šiemet rašytojui 
Petrui Melnikui yra pavesta sudaryti 
novelės konkurso komisiją. Jis netru
kus paskelbs spaudoje komisijos narių 
pavardes, datą-terminą novelių pri- 
siuntimui ir adresą, kuriuo noveles 
galima prisiųsti, pasirašius slapy
vardžiu.

Agnė Lukšytė

— VIS A D A JAU N AS 

režimą ir jo žalingas išraiškas, 
nesidrovi "užvežti" australietiškam 
gyvenimo būdui, prie kurio jis niekad 
nepriprato, krečia į kailį pseudo 
patriotams, šaiposi iš viengungių ir 
našlių, vaizdžiai apsakydamas jų 
"vargus" ir "rūpesčius".

Kovoja Juozas ir su redaktoriais, 
kurie kartais pavėluoja įdėti jo 
siunčiamus bibliotekoms naujai įgytų 
knygų sąrašus. Vienok Juozas Mikš
tas nenuleidžia rankų ir tęsia poeto, 
kultūrininko, satyriko, mūsų gyvenimo 
stebėtojo darbą, prižiūri ir turtina abi 
bibliotekas ir nežiūri atgal. Jis 
amžinas optimistas, žiūrįs į ateitį ir 
apie savo jubiliejų atsiliepia rankos 
numojimu: "Nežiūrėtam kas buvo, 
dirbkim darbą, kuris prieš akis”, 
pasveikintas atsako Juozas.

Įvertindama jo darbą, veiklą ir 
svarbą Melbourno ir Australijos lietu
vių gyvenime, Australijos lietuvių 
fondo valdyba jam paskyrė dovanėlę, 
kurią per Melbourno lietuvių ben
druomenės visuotiną susirinkimą kovo 
20 įteikė AL Fondo pirm. R. Šemetas.

Valio Juozui Mikštui!
J. M.

si. 4 ■ ....

JAUNI MĄ

Kovo 20 d. Sydnejaus Lietuvių 
namuose Bankstowne jaunimas suor
ganizavo nuotaikingą popietę - kon
certą. Tai, be abejo, yra P.L.J. 
Kongreso Australijoje įgytas patyri
mas, kuriuo jaunimas mielai pasidalijo 
su plačia visuomene. Išmoktos dainos, 
skudučių muzika laisva ir graži 
lietuvių kalba, tautiniai rūbai, jauni 
veidai ir šypsena, sukūrė pasigėrėtinai 
malonią tautinę nuotaiką. Iš karto 
buvo galima pajusti, kad jaunimas 
gerokai praturtėjęs lietuviška tautine 
dvasia.

Programa įdomi turiniu, gražiu 
išpildymu ir lengva, laisva nuotaika, 
kuri lydėjo per visą koncertą. Dainos 
buvo įvairios, dainavo solo, duetu ir 
mišriu choreliu, palydint gitarų muzi
kai. Štai tų dainelių sąrašas - "Šok
sime Matilda", "Leiskit į tėvynę", 
"Norėčiau aš keliauti", "Kai verkian
čio smuiko”, "Stoviu aš parimus," 
"Augo girioj ąžuolėlis", "Augo sode 
klevelis", "Dar nejok, dar sustok", 
"Atsikėliau anksti rytą", "Pajauniokai 
rituliai", "Pasisėjau žalią rūtą", 
"Pasėjau linelį", "Mane motulė barė", 
"Išėjo tėvelis", "Tu dūna upela", 
Praaušo dienelė", "Ant kalno gluos
nis".

Be šitų dainų ir muzikos, pasirodė 
"skudučių” orkestras, ne eilinis, 
neįprastas, bet iš šampano bonkų

"Skudučių" orkestro dalyviai.
Iš kairės: Danius Kalėda, Regina
Danny Siutz, Raimondas Stasiūnaitis, Robertas Sirutis.

Coxaite, L. Stasiūnaitytė, V. Coxaite,

L ATR OBE

Vasario 20 d. Latrobe Valley 
seniūnijos lietuviai, su svečiais iš Sale 
ir Melbourno, minėjo 70 metų Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį.
Pirmą kartą šv. Mišios vyko sodyboje, 
prie tautiniai papuošto altorėlio, 
kurias atnašavo kun. dr. P. Dauknys ir 
pasakė nuoširdų, šventei pritaikytą 
pamokslą.

Skaitymus atliko S. Šabrinskas ir V. 
Koženiauskienė.
Visų mylima giesme "Marija, Marija 
baigėme pamaldas.
Antrą minėjimo dalį pradėjo seniūnė 
V. Koženiauskienė pakviesdama sve-

VASARIO 16

Po $20 - V. ir B. Vaitkai, E. 
Mackevičienė. Po $10 - K. ir D. 
Lynikai, A. ir B. Staugaičiai, D. 
Baltutienė, J. Venckus, R. ir E. 
Še metai, J. Zonius, J. ir J. Valaičiai, J. 
Žalkauskas, V. Ališauskas, J. ir S 
Meiliūnai. Po $ 5 - R. Kaunienė, A. ir 

suorkestruotas ir sustyguotas. Pasiro
do, kad butelis kuo jis turi daugiau 
vandens, tuo jo tonas aukštesnis ir kuo 
mažiau jame vandens, tuo jis turi 
žemesnį toną. Taip sustyguoti buteliai 
pučiami skambėjo kaip skudučiai. 
Pagrojo neblogai dvi daineles - "Du 
broliukai" ir "Malūnas." Tokį orkestrą 
pirmą kartą matėme Sydnejuje, tai 
buvo maloni naujiena. Be to, iš 
juostelės buvo padeklamuotos ir 
pagrotos Kupiškėnų vestuvės, "Pasa
ka apie duoną", "Oi eisiu, eisiu", 
"Parlėk blezdinga" ir kt.

Šią didelę programą atliko sekantys 
jaunuoliai: Regina, Marina, Virginija 
ir Kristina Coxaitės, Lana Stasiū
naitė, Elainė Žukauskaitė, Kristina 
Virginingaitė, Danny Siutz, Raimon
das Stasiūnaitis, Jonas Pečiulis, Nigel 
Toulson, Danius Kalėda ir Robertas 
Sirutis.

Balys Barkus painformavo, kad 
"Sūkurio" jaunimas ruošiasi išvykai į 
Kanadą, kur šiais metais įvyks 
Pasaulio Lietuvių Tautinių šokių 
šventė, prašė paremti šį jų žygį. 
Pradžiai surinkta $210. aukų.

Būtų labai naudinga, kad mūsų 
jaunimas ten nuvyktų ir gražiai 
reprezentuotų Australijos lietuvius. 
Ačiū jaunimui už gražų pasirodymą ir 
sėkmės ateičiai!

Aleksandras Kelmietis

VALLEY

čią iš Melbourno dr. J. Kuhcą.
Atidžiai išklausėme dr. J. Kuncos 

paskaitos mums aktualiomis temomis - 
daugumoje apie nacių karo nusikal
tėlių teismus, santykius su iš Lietuvos 
atvykstančiais tautiečiais ir jų "paly
dovais".

Pabaigoje sugiedojome Tautos Him
ną.
Po minėjimo sekė vaišės, pravesta 
loterija, pasišnekučiuota.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. P. 
Daukniui, dr. J. Kuncai ir visiems 
dalyvavusiems minėjime.

a.a.

GI MNAZIJAI

P. Bakaičiai, B. Tamošiūnienė, D. ir V. 
Simankevičiai, J. Kvietelaitis, A. 
Žilinskas, V. Sidabras, A. Vyšniaus
kienė, A. Medžiauskas, anoniminis 
asmuo; viso - $190.

Melbourno Apylinkės valdyba dėko
ja visiems aukotojams.
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Su mielaisiais "Mūsų Pastogės" 
skaitytojais ir Australijos lietuviais 
esu ankstyvesniuose savo reporta
žuose pasidalinęs mintimis apie šių 
metų Kanadoje ruošiamuosius di
džiuosius renginius - Pasaulio lietuvių 
Kongresą ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimą. Šie abu renginiai, 
kaip minėta įvyks Kanadoje, Toronte 
nuo birželio mėn. 24 iki 30 d.d.

Tretysis ir gal pats didžiausias ir 
įspūdingiausias renginys, tai Laisvojo 
pasaulio lietuvių Aštuntoji tautinių 
šokių šventė, kuri vyks po pirmųjų 
dviejų renginių, Hamiltone, liepos 
mėn. 3 d.

Tad šia proga šnektelėkime, kas gi komitetai yra numatę ir būdus šioms 
toji didingoji Tautinių šokių šventė.
Jas pažįstame jau iš pirmųjų švenčių, 
ruoštų JAV.
Šią šventę organizuoja JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenės, o 
šventės pačiu suruošimu rūpinasi 
Kanadoje, Hamiltone sudarytas spe
cialus šiai šventei ruošti komitetas, 
kuriam vadovauja jaunesniosios kartos 
atstovas, bet sumanus ir energingas 
dr. V. Kvedaras.

Be abejo, tokį renginį suruošti 
nepakanka vien komiteto - iš keleto 
žmonių. Todėl talkon ateina įvairios 
komisijos, kurios rūpinasi specifiniais 
šventės ruošimo darbais.

Labai svarbu, kad šventė būtų 
didinga, gerai paruošta ir gerai 
atlikta. Šventės meninis lygis priklau
so nuo vyriausių šventės meno vadovų 
sugebėjimų, nuo grupių ir ansamblių 
tinkamo paruošimo, paties šokių 
repertuaro.

Taigi, šventės menine programa - 
repertuaru rūpinasi, sakyčiau prityrę 
vilkai, ilgamečiai tautinių šokių 
ansamblių vadovai. Šį kartą vietoj. agkiu^venteie. Bet to maža, tad jau 
įprasto meHo viėho'vacfovo.'tventės^daįarpropaguojame mintį, kad ypač iš 
programai vadovauja net keturi - Rita 
ir Juozas Karasiejai, Genovaitė 
Breichmanienė ir Liudas Sagys. Šven
tė gerose rankose. Didžiausią atsako
mybę neša R. ir J. Karasiejai. Kiek 
pasiekia informacijos vadovo. K. 
Milerio teikiamos spaudos bendradar
biams žinios, galima numatyti kokie 
vyksta sudėtingi, sunkūs šventės 
ruošimo darbai. Tačiau džiugu paste
bėti, kad šis sunkus vežimas rieda 
sparčiai, sutartinai visi neša darbų 
naštą ir tai garantuoja pačios šventės 
sėkmingumą.

Šventės suruošimas kainuos virš 
dviejų šimtų tūkstančių, o gal ir 
daugiau, dolerių.Šiai finansinei naštai 
įveikti, kanadiečiams padeda trijų 
vyrų iš JA V sudarytas bendras, lėšoms 
telkti visiems trims renginiams - 
kultūros kongresui dr. Antanas Raz
ma, PLB Seimui - Stasys Jokubauskas 
ir tautinių šokių šventei - dr. Petras 
Kisielius, komitetas. Jie užsimojo

Melbourne
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Apylinkės narių metinis susirinki

mas įvyko š. m. kovo mėn. 20 d. 
Lietuvių namuose.

Atidarydamas susirinkimą valdybos 
pirmininkas K. Lynikas paprašė susi
rinkimui pirmininkauti Krašto valdy
bos sekretorę A. Baltrukonienę, o 
sekretoriauti E. Šeikienę, patiekda
mas gan plačią dienotvarkę. Susirinki
me dalyvavo 75 asmenys, kuris 
užsitęsė beveik keturias valandas.

Valdybos pranešime K. Lynikas 
suminėjo pagrindinius įvykius metų 
bėgyje. Valdyba buvo prisidėjusi prie 
rengimo Pavergtų Tautų koncerto, 
V I-tojo P. L. J. Sąjungos kongreso ir 

sutelkti šimtą tūkstančių dolerių. O 
po to lėšos bus proporcingai padalin
tos visiems renginiams.

Kitas lėšas telkia specialus lėšoms 
telkti komitetas. JAV lėšų telkimo 
darbą koordinuoja PLB valdybos 
vicepirmininkė Birutė Jasaitienė.

Šventėje užsiregistravo ir žada 
dalyvauti virš penkiasdešimt tautinių 
šokių ansamblių, grupių vienetų. Iš 
viso šokėjų net virš dviejų tūkstančių. 
Šventėje dalyvaus šokėjai iš Europos 
ir Pietų Amerikos. Ach, kaip būtų 
gražu, kad ir Australijos ansamblis čia 
pasirodytų.

Šventės ruošos ir JAV lėšų telkimo 

lėšoms telkti. Pagarbiai laukiami 
mecenatai, stambūs ir smulkesni 
aukotojai, rėmėjai. Bus siuntinėjami 
bilietai piniginių dovanų laimėjimams. 
Prašome talkos ir iš tautinių šokių 
vienetų, kurie savo vietovėse galėtų 
sėkmingai susitelkti lėšų šokėjų 
kelionėms apmokėti pilnai ar dalinai. 
Tas viskas žymiai palengvintų šventės 
rengimo Komiteto rūpesčius.

O kaip su žiūrovais? Juk neužtenka, 
kad mūsų jaunimas drebins kolizėjų. 
Reikia kad ir žiūrovų nestokotų, kad 
jų būtų ne šimtai, bet keliolika 
tūkstančių. Štai čia ir dar viena 
problema. Kaip žinome, Hamiltonas 
nedidelis pramonės miestas, lietuvių 
šeimos neskaičiuojamos keliolika 
tūkstančių. Kanada bendrai turi 
mažiau lietuvių, už, sakysime, Ameri
ką.

O žiūrovų reikės. Kaip minėta, 
prieš šventę vyks Toronte Kultūros 
kongresas ir PLB Seimas. Taigi čia 
dalyvaus keletas šimtų žmonių ir, be 
abejo, jie visi dalyvaus ir Tautinių

JAV lietuvių telkinių visais keliais 
liepos 3 d. suplauktų keletas tūkstan
čių žmonių. Tai nėra persunkus 
dalykas. Kanada lengvai pasiekiama 
visomis susisiekimo priemonėmis. 
Kiek, žinoma, sunkins didesnės kelio
nės, šventėje dalyvavimo ir apsigyve
nimo viešbučiuose išlaidos.

Bet lietuvis nuostabiai ryžtingas. 
Jis savajai kultūrai, didiesiems užmo
jams, kartais atsisakydamas savų 
malonumų, sumeta ar išleidžia dideles 
sumas. Reikia manyti, kad ir šiuo 
atveju lietuviai pajudės labai stipria 
banga Hamiltono, Toronto link.

O kai turėsime žiūrovų, tada ir 
mūsų jaunimas labai džiaugsis, kad jų 
darbą, pastangas labai vertiname.

Tai tokia bus Tautinių šokių 
šventė. Tikiu, kad nemažas būrys ir 
mielų Australijos lietuvių šiuose 
renginiuose dalyvaus ir bus svetingai 
priimti.
Tad ir gero vėjo Kanados link.

Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubi
liejaus. Suruošė išvežimų minėjimą. 
.Tradiciniai Tautos šventę ir "Mūsų 
Pastogės" bei Naujųjų Metų balius. 
Pasibaigus VI-tajam PLJS Kongresui, 
sausio 10 dieną Lietuvių namuose 
darė savo pranešimus: Vyskupas P. 
Baltakis O.F.M., kun. A. Saulaitis ir 
Informacinio biuro Vašingtone direk
torė G. Damušytė.

Valdybos pirmininkas turėjo pasi
matymą su buvusiu Emigracijos minis- 
teriu Mick Young su tikslu išdėstyti 
mūsų bendruomenės rūpesčius dėl 
ateinančio karo nusikaltėlių įstatymo 
pakeitimo. Taip pat, su Krašto 
valdybos pirmininke D. Baltutiene, 
tarėsi su Shadow Attorney Generali 

Hon. P.Wreith norėdami kiek galint 
užtikrinti palankesnių sąlygų dėl 
pakeitimo War Crimes Act- 
Parlamente.

Pasiųsta Amerikos prezidentui R. 
Reaganui padėkos telegrama už jo, 
vienoje kalboje, iškeltas mintis apie 
visų kalbamą Sovietų "glasnost" 
politiką. Įrodymui tam prašė sovietus 
pravesti Pabaltyje laisvus rinkimus ir 
nugriauti garsiąją Berlino sieną. Taip 
pat, parašė laišką Popiežiui, prašy
dami paskirti Lietuvai kardinolą.

Vasario 16-tos minėjimas ir parla
mentarų priėmimas, anot pirmininko 
praėjo gerai. Gaila, kad jis savo 
pranešime nepaminėjo pavardžių: 
vyskupo, senatorių ir parlamentarų, 
kokias kalbas jie sakė ir ką pasakė. 
Trūko žinių apie Vasario 16-tos 
minėjimą. Baigiant savo pranešimą, jis 
pasveikino mūsų bibliotekos vedė ja J. 
Mikštą su jo 75 metų jubiliejumi.

Toliau sekė kultūros bei švietimo 
reikalams nario D r. A. Staugaičio, 
iždininko J. Tamošiūno bei revizijos 
komiteto nario V. Ališausko praneši
mai. Taip pat, trumpus, bet išsamius 
savo veiklos pranešimus padarė: 
Pabaltiečių komitetas - A. Žilinskas, 
Lietuvių Sodybos - D. Levickienė, 
Melbourne Katalikių Moterų Draugija 
- H. Statkuvienė, Melbourne Sociali
nės Globos - pirmininkė J. Žalkaus- 
kienė, Atsargos karių "Ramovės" - 
V. Bosikis, Skautų - A. Šimkus, DLK 
šaulių kuopa - J. Kvietelaitis, ALJS - 
A. Vaitiekūnas ir Sporto klubas - V. 
Šalkūnas.

Trumpą pranešimą politiniais reika
lais padarė valdybos vicepirmininkas 
Dr. J. Kunca pranešdamas apie 
ateinančią karo nusikaltėlių bylą. 
Teisme žydai galės remtis iš Sovietų 
atsiųstais liudininkais, kurių parody
mais būtų sunku pasitikėti, nes kaip 
jau žinoma iš ankstyvesnių bylų 

.Amerikoje, Kanadoje jie gali būti 
sufalsifikuoti. Daug priekaištų Dr. J. 
Kunca padarė ALB Krašto valdybai ir 
Baltų Tarybai, kurie, pagal jo 
manymų, neatneša pozityvių davinių 
sąryšyje su ateinančia karo nusikaltė
lių byla. Ypatingai kritikavo Baltų 
Tarybos pirmininką L. Cox, kuris, jo 
nuomone, yra durnius ir stebėjosi, kad 
Krašto valdyba jo neatleidžia. Susi
rinkime dalyvavusi Krašto valdybos 
pirmininkė D. Baltutienė griežtai 
užprotestavo, kad Dr. J. Kunca neturi 
teisės užgaulioti mūsų vadovus tokiais 
žodžiais, tuo labiau, kad jo susirinki
me nebuvo ir jis negalėjo save apginti. 
Pirmininkė pažymėjo, kad ji daug 
kartų esanti kalbėjusi su J. Kunca tais 
opiais klausimais.

Mes turėtume džiaugtis, kad turime 
D. Baltutienės asmenyje jauną ener
gingą akademikę, kuri sutiko eiti tas 
sunkias ir nedėkingas pareigas. Val
dyboje apsupta jaunų, gabių padėjėjų 
kurie visi dirba daug valandų lietuvy
bės išlaikymui.

Daugelis susirinkime dalyvavusių 
labai nustebo, kad J. Kunca nesuval- 
dydamas savo pykčio galėjo taip 
užgaulioti mūsų jau daugelį metų 
dirbančius patikimus vadovus, kurie 
aukodami savo sugebėjimą ir laiką 
mūsų bendruomenėje, neužsitarnavo 
tokių bereikalingų priekaištų.

Gyvendami nedidelėje bendruome
nėje, aišku mes turime susidarę daug 
įvairių skirtingų nuomonių ekonomi
niame ir politiniame gyvenime; bet tas 
yra labai natūralu. Susidarius įvairio
ms nuomonėms, mes bandom įrodyti 
kodėl mes taip galvojame, tuo pačiu 
gerbdami savo oponento pažiūras.

Dėl visokių asmeninių priežasčių iš 
Apylinkės valdybos išstojo parengimų 
vadovė V. Juozapavičienė ir švietimo 
ir kultūros reikalams Dr. A.Staugaitis.
Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.

R. Šemetas

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Maskvoje gyveną užsienio kores
pondentai praneša, kad kovo 26 d. 
tūkstantinės minios demonstravo Lat
vijoje ir Estijoje, minėdamos masinius 
trėmimus ir Stalino aukas. Kovo 
mėnesį suėjo 35 metai nuo Stalino 
mirties. Daug demonstrantų suareš
tuota Rygoje ir Taline. Nėra žinių 
apie demonstracijas Lietuvoje.

Sovietų vyriausybei atmetus armė
nų reikalavimus įjungti į jų respubliką 
armėnų apgyventą Nagorny Karabak 
provinciją, kariuomenės koncentraci
ja Jerevane užbėgo už akių numaty
toms armėnų demonstracijoms. Ta
čiau ginčijamoje Nagomy Karabak 
srityje įvyko visuotinas 3 dienų 
streikas. _

M. Gorbačiovas sušaukė ypatingą 
plačios apimties komunistų partijos 
konferenciją š. m. birželio mėnesiui. 
Tai pirmoji tokia konferencija nuo 
1941 metų. Gorbačiovas bandys gauti 
visuotiną pritarimą savo "perestroi- 
kos" politikai ir tuo sustiprinti savo 
pozicijas prieš įtakingus reformų 
priešininkus partijos viršūnėse.

•
Separatistai sukilėliai, norį iškovoti 

nepriklausomybę Eritrėjai, atsiekė 
svarbią pergalę prieš marksistinę 
abisinų kariuomenę ties Afabet mies
tu. Į sukilėlių rankas pateko trys 
sovietų kariniai patarėjai Etijopijai, 
du pulkininkai ir vienas leitenantas.

Eritrėjos kovos dėl nepriklausomy
bės tęsiasi jau 27 metai.

•
J.A.V. pareikalavus, Taivanas su

stabdė slaptos atominės jėgainės 
statybą. Jie taip pat buvo priversti 
uždaryti ir tyrinėjimams vartotą 
atominį reaktorių. J.A.V nuomone, 
Taivanas buvo sulaužęs susitarimą su 
Amerika, apribojusį Taivano teises 
vykdyti atominės energijos tyrinėji
mus.

Izraelio teismas nuteisė Mordechai 
Vanunu, buvusį atominės energijos 
techniką tyrinėjimų laboratorijoje 
Negevo dykumoje,aštuoniolikai metų 
kalėjimo. Vanunu apkaltintas šnipinė
jimu ir valstybės išdavimu, nes 
atskleidė užsienio žurnalistams, kad 
Izraelis yra slapta pagaminęs apie 200 
atominių bombų.

Vanunu kurį laiką gyveno Sydneju- 
je, kur priėmė krikščionybę. Izraelio 
žvalgyba jį išviliojo iš D. Britanijos į 
Italiją ir ten jį pagrobė.

•
Pasibaigus pasienio susidūrimams 

tarp Nikaragua ir Hondūro, JAV 
kariniai daliniai,atskraidinti į Hondūrą 
krizės metu, vėl grąžinami atgal į 
JAV.

Nikaragua marksistinė vyriausybė 
(sandinistai) sutarė 60 dienų paliau
bas su sukilėliais (kontra). Paliau
bos prasidės balandžio 1 dieną. 
Susitarimui tarpininkavo Amerikos 
valstybių organizacijos gen. sekreto
rius Soares ir Managua arkivyskupas 
kardinolas Miguel Obando y Bravo.e

Vakarų Vokietijoje suimta dešimt 
žmonių, kurie šnipinėjo Sovietų 
Sąjungos, KGB naudai. Šie piliečiai 
beveik visi yra imigrantai iš Sovietų 
Sąjungos. Pagrindiniai jų Šnipinėjimo 
veiklos objektai buvo aviacijos ga
myklos, kuriose gaminama elektroninė 
technika. Tai jau antras atvejis, nuo 
1985 metų, kai išaiškintas toks 
stambus šnipinėjimas KGB pavedimu, 
Vokietijoje.
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PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos valdyba praneša, kad III 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėse, kurios įvyks šių metų pabaigoje 
Adelaidėje, gali dalyvauti ir lietuvių sportų klubams nepriklausantieji 
pavieniai lietuviai sportininkai, šiose varžybose: lauko ir stalo tenise, golfe, 
plaukime, šachmatuose ir sųuashe.

Norintieji turi pranešti apie tai raštu iki gruodžio 1 d. III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių komitetui -
27 Rickaby St., Croydon Park, SA, 5008, nurodydami pavardę, adresą ir sporto 
šaką, kurioje norėtų dalyvauti. Žaidynių registracijos mokestis yra $10.

Su Hobarto lietuviais

Australija ne vienoje sporto šakoje 
- pirmaujanti pasaulyje. Tai vandens 
sportas, bėgimas, lauko tenisas ir kt. 
Pasaulio sporto istorijoje įrašytas ne 
vienas Australijos sportininkų rekor
das. Australijos atstovai Pasaulio 
olimpiadose ne kartą yra įrodę savo 
gabumus ir pasiruošimą laimėdami 
aukso medalius beveik visose sporto 
šakose. Tačiau kiek kitaip yra su 
futbolu.

1956 metų Olimpinėse žaidynėse, 
Melbourne, Australijos futbolo rinkti
nė, dalyvaudama šeimininko teise, 
pirmą kartą gynė savo šalies garbę. 
Tai buvo jų olimpinis krikštas, kuris 
nesibaigė pergale, nors rinktinės 
sportinės kovos įkarščio šis pralaimė
jimas nesumažino. Jau pirmose žaidy
nėse, Australijos futbolininkai pralai
mėję priešolimpines draugiškas varžy
bas sovietams rezultatu 15:1, nenusi
minė ir Japonijos rinktinę įveikė 2:0. 
Tai tiesa,, kad buvo kovingi, gal tik

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

"Mūsų Pastogėje" 10-tame nume
ryje buvo patalpintas priekaištas 
redaktoriui dėl Šarūno Marčiulionio 
straipsnio patalpinimo šiame laikraš
tyje. Antanas Laukaitis pasipiktino, 
kad nebuvo nurodyta iš kokių šaltinių 
š. Marčiulionio įspūdžiai buvo patal
pinti. Priekaišto pabaigoje A. Lau
kaitis išsireiškė: "Daug laikraščių Ir 
jų redaktorių tai daro ir tas yra 
leidžiama daryti, tik su viena pa
grindine sąlyga, kad turi būti paminė
tas laikraštis ar žurnalas,..."

Pereitais metais "Pasaulio Lietu
vyje" Nr. 8-9 (214-215) rugpjūčio - 
rugsėjo mėnesio laidoje. Sporto sky

AUKOS

Po $100 - V. Arlionis Vic., S. 
Zablockienė WA.,
Po $50 - P. Armonas, NSW, R. Cibas 

v NSW, BJr P. H am mill NSW, N. 
Liutikaitė NSW.
Po $30 - M. Steponaitis Tas.,A. ir J.
Kaminskai WA.
Po $25 - B.ir J. Jablonskiai NSW, A.ir 

o K. Milvydai Qld.
Po $20 - O. Beredys Qld., B. Linas 
NSW, G. Lingė NSW, V. Šablevičius 
NSW, V. Vladiška NSW, V. Šneideris Kooperatinei Kredito draugijai "Tal-
NSW, A. Švedas ACT. kai" $300.-
Po $15 - A. Kudžius Qld. "Sūkurys"
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OLAS

didesnė sportinė sėkmė juos apleido. 
Vėliau pralaimėjus Indijos rinktinei 
rezultatu 4:2, iš savo pirmųjų 
olimpinių žaidynių iškrito.

Irštai praėjus 32 metams, Australi
jos futbolo rinktinė, nugalėjusi varžo
vus, iškovojo teisę dalyvauti artėjan
čiose Olimpinėse Žaidynėse Seoule, 
Pietų Korėjos sostinėje.

Atrankines kovas australiečiai žai
dė su Izraelio, New Zealand ir Kinijos 
Taipei komandomis. Australai surinko 
10 taškų, vienu tašku aplenkdami 
stipriausią savo varžovą Izraelio 
futbolo komandą.

Paskutinių trejų varžybų rezulta
tai: Australija - Izraelis 0:0, Austra
lija - New Zealand 1:1, Australija - 
Taipei 3:9.

Gal ir neperdaugiausiai Australijos 
rinktinė turi galimybių tapti čempio
nais olimpinėse žaidynėse, tačiau 
galima tik palinkėti, kad sėkmė lydėtų 
ir ateityje.

riuje teko skaityti "Pabaltiečių Spor
to Šventė" ir po straipsniu pasirašė 
Antanas Laukaitis.

Aš, kaip vienas iš tos Šventės 
organizatorių žinau, kad A. Laukaitis 
nebuvo Adelaidėje ir tų Pabaltiečių 
Žaidynių nematė. Po žaidynių mano 
parašytas straipsnis buvo patalpintas 
"Mūsų Pastogėje", tačiau A. Laukai
čio "Pasaulio Lietuvyje" nebuvo 
nurodyta iš kur tos žinios paimtos ir iš 
kokio laikraščio jis jas nukopijavo.

Taigi: "Juokiasi puodas, kad katilas 
juodas".

Robertas Sidabras

Po $10 - A. Medžiausis Vic., A. 
Meliauskas WA.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Čekius ir laiškus prašau adresuoti:

"Australian - Lithuanian Bicentennial 
Gift"
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205. Bankstown, NSW., 2200

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšų telkimui

I>A DĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
skirtas jaunimo kelionės išlaidoms 
padengti:
V. ir B. Barkams $100, - Lietuvių

APYLINKĖS VALDYBOS 
RINKIMAI.

Š. m. kovo 12 d. įvyko ataskaitinis 
susirinkimas ir naujos valdybos rinki
mai sekantiems dvejiems metams. 
Dalyvavo 28 bendruomenės nariai ir 
keletas svečių.

Valdybos sekretorius Stepas Au- 
gustavičlus padarė pranešimą apie 
valdybos veiklą, Elena Paškevičienė 
informavo apie Moterų komiteto 
atliktus darbus. Visiems buvo įdomu 
prisiminti paskutinių 2-jų metų 
bendruomenės gyvenimą ir konsta
tuoti, kad hobartiškiams šis laikotar
pis buvo turtingas ir gražus: valdyba 
atliko savo pareigas geriau negu 
patenkinamai. Atrodo, kad prie gerų 
rezultatų siekimo daugiausiai prisidė
jo moterų komitetas, be kurio rankos 
nepraėjo nei vienas susirinkimas, 
minėjimas, vakaronė ar pasilinksmi
nimas.
Moterys visada gražiai paruošdavo 
patalpas, skaniai pavaišindavo - 
sudarydavo tą šiltą, malonią ir 
šeimynišką nuotaiką, kas pastaruoju 
laiku, kai tautiečiai sensta ir ben
druomenė mažėja, kaip tik palaiko 
vienybę.

Hobarte lietuviai vienas kitą gerai 
pažįsta, žino vienas kito vardus ir yra 
pripratę su savais ar kartu su draugais 
australiečiais susiburti kokia nors 
proga, nesunkiai sutaria ir surengia 
net ir didesnius minėjimus. Krikščio
nybės jubiliejus praėjusiais metais 
buvo atšvęstas su pakankama svarba 
ir orumu, taipgi jubiliejinis nepriklau
somybės paskelbimo minėjimas šiais 
metais nestokojo iškilmingumo.

Naujos valdžios rinkimai praėjo be 
kliūčių, tačiau pakankamai karštai, . 
•tuo rodydami, kad tautiečiai domisi 
savo vadovybe ir ją renka. Tad gal 
būtų naudinga, ir iš dalies įdomu, 
susipažinti su Hobarto Apylinkės 
naująja valdyba.

Ramūnas Tarvydas, kuriam buvo 
pavestos valdybos pirmininko parei
gos, gerai pažįstamas hobartiškiams. 
aktyvus bendruomenės narys, talki
ninkavęs įvairiuose minėjimuose bei 
renginiuose. Jis dar tik vidurinės 
kartos Hobarto lietuvių šviesuolis, 
inžinierius geologas, dirba nuo neat
menamų laikų Hydro elektros komisi
jos žinyboje. Baigęs mokslus Adelai
dės universitete, naudojasi anglų 
kalba taip, kaip ir savo gimtąja 
lietuvių, tuo atžvilgiu, visada naudin
gas santykiuose su australų visuome
ne ir įvairiomis įstaigomis. Judy, jo x 
draugiška ir kukli žmona, australietė 
užauginusi tris sūnus, yra gera parama 
savo vyrui ir maloni bendruomenės 
narė.

Juozas Paškevičius 17-ka metų 
išbuvęs Hobarto Apylinkės "prezi
dentu" , vedęs tautiečius ir per ugnį ir 
per vandenį, organizavęs tris Sporto 
šventes, visada linksmas ir paslaugus, 
pagaliau atsisakė savo "diktatoriš
kos" valdžios, tačiau sutiko likti 
valdyboje iždininko pareigose. Naują- 
jam pirmininkui Juozo patirtis visada 
pravers. Šalia iždininko pareigų 
valdyboje, Paškevičius dar neša atsa-
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AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Moe mieste mirusio Latrobe Valley 
seniūnijos nario a. a. Vytauto Bučio 
atminimui, aukos gautos per V. 
Koženiauskienę:
Po $20 - A.ir E. Eskirtai (211), A.ir J. 
šabrinskai (330), F. Sodaitis (203), P. 
Petniūnas (50), V. Grigonis (6545), K. 
Šimkūnas (120) ir V. Koženiauskienė 

kingą naštą "Baltic News" komitete, 
padėdamas redaktoriui platinti šį 
svarbų leidinį po visą Australiją ir 
kitus pasaulio kraštus.

Bonifacas Šikšnius, išbuvęs valdy
boje virš 20-ties metų kasininko 
pareigose, nusprendė išeiti poilsio, 
greičiausiai tik laikinai, turbūt norė
damas atiduoti daugiau rūpesčio savo 
žmonai Hildei, kuri paskutiniu laiku 
nebėra tokia energinga, kaip seniau. 
Bonius buvo visada darbštus, paslau
gus ir ne perdaug skūpus, kai 
reikėdavo skirti lėšas bendruomenės 
reikalams. Paliko valdžios iždą visiš
kai sveikame stovyje: investuotų 
pinigų yra beveik užtenkamai, kad 
valdybos gali be didelio vargo taupiai 
tvarkydamos, kukliai verstis iš palū
kanų.

Stepas Augustavičius, perrinktas 
sekretoriumi, bus be abejo ašis, apie 
kurią suksis visas bendruomenės ir tuo 
pačiu valdybos gyvenimas. Kad jis tam 
darbui yra turbūt tinkamiausias, 
parodė jo atliktas kruopštus darbas 
praėjusios kadencijos metu. Visi 
valdybos posėdžiai buvo gražiai 
užprotokoluoti, korespondencija su
tvarkyta ir atsakyta. Jis, besikurda- 
mas Tasmanijoj buvo įsigijęs benzino 
pardavimo stotį ir auto tepimų ir 
pataisymų garažą. Būdamas labai 
darbštus, gražiai vertėsi, išmoko gerai 
anglų kalbos ir biznieriškos tvarkos, 
kuri praverčia dabar, bedirbant ben
druomenei. Stepo iniciatyva buvo 
darytos pastangos pasiekti ir tuos 
lietuvius, kurie yra atšalę bendruome
nės reikalams ir atitolę nuo savo 
tautiečių.

Elena Paškevičienė, moterų komi
teto viršininkė, savo energija ir 
užsidegimu pajėgė sukurti tokių pat 
darbščių moterų būrelį, kurios labai 
efektingai talkininkauja valdybai. Bi
rutė Wojcik ir Irena Jurevics yra 
Elenos dukterys, Kristina Domku- 
vienė ir Jane Kaitinienė yra abi 
seserys Petraitytės, pridėjus dar 
visada paslaugią Milinkevičienę štai ir 
visas moterų komitetas. Jos jau treti 
metai, verda, gamina, puošia minėji
mų ir susirinkimų vietas, šiuo rūpes
tingu darbu atsiekia nuostabiai gerų 
rezultatų - renginiai tapo įdomesni, 
patrauklesni ir dalyvių skaičius pa
daugėjo.

Gina Radzevičiūtė, jauniausia ko
miteto narė, yra garsiojo "Perkūno" 
krepšininko, nepailstančio veterano 
Vyto (Vic) Radzevičiaus duktė. Ji, 
sekdama tėvo pėdomis, sėkmingai 
žaidžia krepšinį ir bendruomenės 
džiaugsmui, parodė susidomėjimą savo 
tautiečių reikalais: sutiko būti renka
ma į valdybą.

Taip atrodo, trumpai pažvelgus, 
Hobarto Apylinkės lietuvių komite
tas, pakankamai jaunas ir pajėgus 
vesti hobartiškius dar pora dešimtme
čių lietuviškos bendruomenės keliu. 
Su gerais tautiečių linkėjimais ir 
prisidėjimu, ateitis gali atrodyti irgi 
ne tokia beviltiška ir tamsi. Visgi 
galvoju, kad mūsų laikraščius reikia 
sujungti.

A. Kantvilas.

OS

(185). Po $10 - V. T. Rosato, J. 
Bindokas, G. Baleiša (25) ir M. 
Sodaitienė.
Po $ 5 - S. ir A. Šabrinskai (20), V. ir 
R. Rutkauskai (25), S. Prošinskienė 
(20), B. ir O.Vitkauskai (11) ir V. 
Ališauskas (40).

Ačiū visiems aukotojams.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas.
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Sydnejaus lietuvių kunigas Povilas Martuzas aptarnauja ne tik vietos bet ir 
Wollongongo, Canberros, St. Marys ir Newcastelio lietuvius.
Tačiau, tai jam netrukdo savo laisvalaikį skirti kompiuterių lietuviško raidyno 

įvedimui. P. Martūzo paruoštais raidynais pasinaudojo "Tėviškės Aidai", o 
retkarčiais ir "Mūsų Pastogė". Štai tokį, besėdintį prie kompiuterio kunigą 
Povilą Martūzą ir pavaizdavo dailininkas Stasys Montvidas.

MUS KVIEČIA AUSTRALIJOS
VYSK ŪPAI

• tf ><»■ ■>?-’ r 't

Šiais jubiliejiniais ir Marijos metais visi Australijos vyskupai susirinkę į 
Sydnejaus St. Marys katedrą iš naujo paaukos visą Australiją Marijai - 
krikščionių pagarbai kaip Australijos patrone.

Tai įvyks šių metų balandžio 10 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. St. Marys 
katedroje, kur ir mes lietuviai esame kviečiami dalyvauti, tame istoriniame 
įvykyje ir tose ypatingose iškilmėse.

Prelatas P. Butkus M.B.E.

ASMENINES DOVANOS GIMINĖMS: 
LIETUVOJE

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines Lietuvoje. 
Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jiems dovanas ten, arba, 
galima paremti finansiniai.
Pageidaujamos prekės iš užsienio yra šios:
Striukės - anorakai, sportiniai batai, bliuskutės, suknelės, sportiniai 
kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava.

SIUNTINES 1 - 1988
Vyriška arba moteriška striukė - anorakas, 
vyriški arba moteriški sportiniai batai, 
puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta skarelė, 
pasiunčiant oro paštu kainuoja $300.

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 
naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

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

Telef. 01 460 2592.
E^v.V.\'.v.V,v/,v,y,v,

OKUPUOTOJE
ŽUDANTI ŠERMUKŠNINĖ .

"Tiesos" sausio 21 d. laidoje buvo 
paskelbtas jos korespondento Vy
ganto Guigos pranešimas iš Švenčio
nių "nuodų puodelis ėjo ratu..." Jame 
atskleidžiama girtavimo tragedija 
Švenčionių rajono Jurgeliškės sov- 
choze, sausio 14 d. rodyta Lietuvos 
televizijos žiūrovams "Panoramos" 
laidoje. Esą jiems liūdna buvo stebėti 
laidotuvių fragmentus. Per parą mirė 
trys žmonės - ne nuo ligos, ne dėl 
senatvės, o dėl to, kad, norėdami 
apsvaigti, išgėrė nuodų. Ankstyvą 
rytą Bačkininkų skyriaus melžiamų 
karvių ūkyje girtavo naktinis galvijų 
prižiūrėtojas Bronislavas Chmylka, 
naktinis sargas Vitoldas Vaiškūnas ir 
melžėja Vida Žigalkienė.Gėrė jie iš 
vieno puodelio, linkėdami vienas 
kitam sveikatos. Ir mirė vienas po 
kito, būdami be sąmonės, nespėję 
sužinoti, kad saldūs nuodai su šer
mukšnių kvapu buvo pagaminti V. 
Žigalkienės. Naktinis galvijų prižiū
rėtojas B. Chmylka mirė pirmas 
centrinėje Švenčionių rajono ligoni
nėje, o melžėja V. Žigalkienė ir 
naktinis sargas V. Vaiškūnas numirti 
iš Švenčionių ligoninės buvo nuvežti į 
Vl-ją klinikinę ligoninę Vilniuje. Ten 
taipgi atsidūrė dvi kitos melžėjos -

LIETU VO JE
Lidija Ščit ir Juzefą Ščit, tik 
paragavusios po gurkšnelį V. Žigal
kienės pasigamintos šermukšninės. 
"Tiesos" korespondenas V. Guiga 
Švenčionyse matė vyr. gydytojo 
Aleksandro Klimankovičiaus pasira
šytą B. Chmylkos mirties liudijimą, 
kuriame mirties priežastimi pažymėti 
nenustatytos kilmės nuodai. Pridėta ir 
Jurgeliškių sovchozo vadovams labai 
svarbi pastaba, kad apsinuodijimas 
įvyko ne darbo metu. Galbūt dėl to 
gydytojas A. Klimankovičius žurna
listą V. Guigą atkalbinėjo nuo 
susitikimo su gyvomis išlikusiomis 
liudininkėmis Juzefą Ščit ir Lidija 
ščit, apsinuodijusiomis darbovietėje, 
kur darbo metu gėrė ir jas vaišino 
mirusioji trijulė. V. Guiga rašinį baigia 
taiklia pastaba: "Atsitikus tokiai 
baisiai nelaimei, ieškoti pasiteisinimų, 
švelninančių aplinkybių netinka. Ver
čiau pagalvoti, ką reikia daryti, kad 
daugiau nebebūtų grupinių laidotu
vių.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS
Tradicinės ristūnų žirgų lenktynės 

Dusetose vasario 6 d. buvo surengtos 
ant Sartų ežero ledo.

Dėl gamtos išdaigų jas kartais 
tekdavo perkelti į pakrantėje esantį 
hipodromą.

§V. RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS

PALAIMINIMAI ROJINĖJE ŽEMĖJE

Suprantama, kad "dangus" ir "že
mė" šiuose aprašymuose taip pat yra 
simbolinė; ir Raštas parodo, kad jie 
perstata dvi karalystės vaizdomainas, 
būtent, dangišką, susidedančią pir
miausiai iš Jėzaus ir jo pagarbintos 

"bažnyčios, kuri bus dvasiniais nema
tomais valdovais karalystėje; antroj 
vietoj yra žemiškoji vaizdomaina, 
susidedanti didžiumoje iš prikeltų 
senovės pranašų ir kitų senovės 
vertingųjų, kurie bus padaryti "kuni
gaikščiais visoje žemėje". - Psal. 
45:16.

Jėzus pasakė: "Jūs matysite Abra
omą, Izaoką ir Jokūbą ir visus 
pranašus Dievo karalystėje." Ištik- 
rųjų jie bus prikelti iš numirusių ir

sugrąžinti į tobulą žmoginį gyvenimą; 
ir su šitais tobulais valdovais bei 
dieviškojo Kristaus atstovais, pasaulio 
žmonija turės tiesioginių susisiekimų. 
Taip, ji bus tikra karalystė, ir kai ji 
bus įsteigta, tikri gyvenimo palaimini
mai bus teikiami visam vaitojančiam 
sutarimui.

Tokią tad viltį patiekia mums 
Šventasis Raštas mūsų paguodai ir 
sutvirtinimui, reikalui priėjus. Garbė, 
šlovė ir nemirtinumas ir bendra 
tėvonystė su Jėzumi jo karalystėje, 
yra siūloma visiems ištikimiems krikš
čionims; o tobulas žmoginis gyveni
mas, žemiškame rojuje, visai žmonijai, 
kuri, tada kai Mesijo karalystė bus 
įsteigta, klausys jos įstatymų ir priims 
"gyvybės vandenį dovanai."

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

R E M K I ME

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

EO ND Ą

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime Jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria.
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. O. Bok 11, North Melbourne, Vic. 3051.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

IŠTAISYMAS
"Mūsų Pastogės" dvylikto numerio 

pirmame puslapyje, straipsnyje "Prisi
kėlimas ir mes" yra padaryta klaida. 
Turi būti:
"...tam prisiminimai ir vaizduotė 
žądina ir sugrąžina daugybę malonių 
dvasinių ir juslinių išgyvenimų,..."

MfMMM

r H L K 0 S PHSKŪLŪS-PIGESHĖS!
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 Į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i men. fl “Š?
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 i mėn. “

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

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

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

Mūsų Pastogė" Nr. 13 1988. 4. 4 pust 7
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Pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai.

ŠOKIAI - DAINOS - ŽAIDIMAI.

Jaunimas aprūpins maistu ir gėrimais.

PREL P. BUTKAUS 50 METŲ 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Sydnejaus "Atžalos" teatras dėkoja 
Australijos Lietuvių Fondo valdybai 
už $1000 finansinę paramą.

Viktoras Šliteris
"Atžalos" teatro administratorius

Organizacinio komiteto»vardu 
A. Kramilius

’šių metų balandžio mėnesio 28 
dieną, ketvirtadienį, Sydnejaus pensi
ninkų klubo valdyba ruošia ekskursiją 
į Gosfordo apylinkes.

Pensininkų valdyba

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 Administracijos Telefonas (02) 682 - 6628

"Mūsų Pastogė' Nr. 13 1988. 4. 4 pusi. 8.—

SYDNEJUJE

Šią svarbią sukaktį mūsų klebono - 
Dvasios vadovo minėsime š. m. 
balandžio 17d.
Jubiliejaus minėjimas vyks šia tvarka: 
Iškilmingos pamaldos 11.30 vai. ryto 
St. Joachims bažnyčioje dalyvaujant 
vyskupui ir svečiams kunigams. Gieda 
"Dainos" choras, vadovaujamas Biru
tei Aleknaitei.

E*o pamaldų preL Petro Butkaus 
MBE pagerbimo pietūs gretimoje 
parapijos salėje. Kviečiami Sydnejaus 
ir apylinkių tautiečiai dalyvauti. 
Pietų bilieto kaina asmeniui, (skaitant 
gėrimus, $10, vaikams iki 15 metų - 
nemokamai.

Tautiečiai kviečiami registruotis į 
pietus nedelsiant, bažnyčios kioske 
pas A. Vinevičių, arba pas Danutę 
Ankienę, A. Kramilių, Br. Genį, ir St. 
Abramavičių, sumokant už bilietą.

Kviečiame visus Geelongo lietuvius 
per atvelyki (balandžio 10 dieną), 
antrą vai. po pietų, atsilankyti ( 
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 atvelyki, su 
daug gražių margučių.

Pelnas skiriamas paremti Baltic 
News. Židinio vadovybė

MELBOURNE
Pranešu Melbourno ir Apylinkių 

lietuviams, kad šiais metais Baltų 
Taryba nutarė 1941 metų baisiųjų 
birželio ir pokario išvežimų į Sibirą 
minėjimą pravesti sekančiai:

Šeštadienį, 11 dieną birželio 10 vai. 
Vigilija miesto aikštėje (City Square) 
su plakatais ir dalinimu specialiai 
paruošto lapuko - brošiūros, apie 7500 
egz.

10.30-llval. protesto demonstraci
ja. Kalbės 1-2 australai, mums 
palankūs žmonės. Po protesto žygis iki 
Parlamento rūmų.

Sekmadienį, birželio 12 d. Išvežimų 
minėjimui skirtos pamaldos.
Po pamaldų, minėjimas Latvių na
muose, St. Kilda.

Pagrindinis kalbėtojas bus Hon. Neil 
Brown, QC, MP, buvęs opozicijos vice- 
lyderis, mums labai palankus parla
mentaras Federaliniame Parlamente.

Prieš minėjimą bus galima papie
tauti Latvių namų valgykloje. Po 
minėjimo vaišės kviestiniams sve
čiams.

Plačiau apie demonstraciją ir minė
jimą ateityje. Laukiame tautiečių 
gausios paramos organizuojant ir 
pravedant trijų Pabaltijos tautų 
tragedijos įvykių minėjimą, ypatingai, 
kada mūsų broliai ir sesės patys 
pradeda pravesti demonstracijas Pa 
baltijo okupuotose kraštuose.

Alg. Žilinskas
Baltų Tarybos vice-pirmininkas ir 

lietuvių atstovas

Melbourne klubo valdyba kviečia 
visus, tęsti Velykų šventes ir atsilan
kyti j jų ruošiamą Atvelykio Vakaro
nę, kuri (vyks balandžio mėn. 9 d. 
šeštadieni, 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.

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

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

Ji Balandžio 10 dieną, sekmadienį 1 vai. p.p. (po Mišių.) kviečiame gf 
senus, jaunus, vaikučius ir jų tėvelius atvykti (

Vietovė: Deep Water Park, Maxwell Avenue. (IS Henry Lawson Dr.)

Margučių konkursas, Velykų bobutė, vertingų fantų loterija, 
kiaušinių ridinėjimo varžybos.

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN TeL 7081414

METINIS KLUBO BALIU
ĮVYKS 

šeštadienį, gegužės mėn, 7 d.

V^^.dn?aUS. .lietUJ^ kvįcl1an“ Trečias prizas: Bronės Kondrac- 
palikti šią datą laisvą klubo parėmimui Menės padovanotas lietuviškas lininis 
ir jau iš anksto sudaryti savo draugų rankšluostis, 
būrelius nepamirštant svečių ir iš kitų 
Australijos vietovių.

Prašome užsisakyti stalus klubo 
raštinėje kaip galima anksčiau, nes 
vietų skaičius ribotas.

Įėjimas $25 asmeniui, įskaitant šiltą 
vakarienę, vyną ir šampaną.

Įdomi programa ir šokiai iki 1 vai. 
ryto. Baliuje, kaip visuomet, svečius 
aptarnaus klubo tarnautojai ir direk
toriai - nereikės stovėti eilutėje. .įgyŪT baitai metuT 
Viskas bus paduota prie stalų.

Baliaus metu bus traukiama loterja.
Pirmas prizas: Mūsų įžymiosios 

menininkės Eva Kubbos padovanotas 
paveikslas.

Antras prizas: Mūsų garsiosios 
keramikės Jolantos Janavičienės pa
dovanotas dubuo vaisiams.

Visi klubo nariai iki šiol jau turėjo 
gauti po 5 šios vertingos loterijos 
bilietus. Kas jų dar nesate gavęs, 
prašome atsiimti klubo raštinėje.

Klubo valdyba prašo tuos bilietus 
kaip galima greičiau išplatinti ir 
bilietų šakneles bei pinigus grąžinti 
klubui, ne vėliau kaip iki 5 gegužės. 
Daugiau bilietų galima gauti klubo 
raštinėje, o taip pat, dar bus galima

Klubo valdyba kviečia į šį balių 
apsilankyti svečius ne tik iš Sydnejaus 
bet ir kitų Australijos vietovių, nes 
toks tradicinis balius ruošiamas tik 
kartą metuose.

Ateikite - nesigailėsite.

Klubo valdyba

TH

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

Kaina $5

Balandžio 17 dieną, sekmadieni, 3 vai. 30 min. p.p. Lietuviu namuose, 
Melbourne (vyks Adelaidės, senjorių moterų dainos ir šokių ansamblio

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

Melbourne Pensininkų Sąjunga

Keliaujate 1 Lietuvą 
Ar 

VYKSTATE l 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.

Atsakome telefonu 24 valandas per parą

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuviy Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijas ir redakcijos adresas; P. O. Boa 550 Bank s town. N. S. V. 2200

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už- skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30 N. ZealandŲoje oro paštu $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55
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