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MIELI BROLIAI IR SESERYS
KRIST UJ E:

Velykų šventėje sveikinu visus lietuvius pasaulyje, linkėdamas džiaugtis 
Kristaus prisikėlimo stebuklu, kuris (žiebia meilę, stiprina tikėjimą, ugdo viltį. 
Tegul Velykos kiekviename iš mūsų padvelkia tikru dvasiniu pavasariu!

Jūsų

Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M.
Vyskupas Lietuviams Katalikams išeivijoje

SKRIDIMAS I VELYKŲ 
IR RA VASARI O ŠĄLI

Saulėtas Australijos ruduo. Pavėsiai 
vėsūs. Vėjas, kalnų viršūnėse ataušęs, 
toks lyg perpintas šaltom geležies 
sruogom. Žvelgiu j saulę iš pavėsio. 
Pro pageltusių klevų lapus aukštyn
žvelgiu. Klausausi vėjo dainos ir 
negaliu atspėti, kokią prasmę ji turi. 
Dangus akvamarino spalvos. Tuščias 
dangus. Švariai nušluotas, nublizgin
tas. Jis toks spindintis ir neįžvelgia
mas virš mano galvos, jis toks pat 
visose keturiose vėjų pusėse. Žvilgs
nis melsvoje begalinėje platybėje 
neturi kur sustoti. Jei čia būtų šiaurės 
dangus, žinočiau, kur vidurnaktyje 
kiekviena žvaigždė žiba...

Į delną (krinta klevo lapas. Nngel- 
tęs, patamsėjusiais pakraščiais lapas. 
Pasidavęs likimui, nustojęs valios ir 
drąsos dainuoti vasaros dainą. Pavar
tau jį saujoje ir paleidžiu pavėjais, bet 
netoli jis skrenda. Žalia veja pašaukia 
j( pailsėti...

Iš savo klevų pavėsio aš skrendu 
toliau už nukritusį lapą. Aš, kaip ir 
Oskaras Vladislovas Milašius eilėraš
tyje "Lietuva", suvasnojęs žaibiškais 
minties sparnais, skrendu per baisias 
tolumas į Lietuvą, "kur kiekvienas 
daiktas turi blausią atminimų spalvą", 
kur žemė "po septynių mėnesių 
letargo nubudusi, šoktelia nuo pava
sario staigios grožybės". Atskridęs į 
Gimtąją Žemę, ir aš šokteliu nuo 
stebinančios pavasario grožybės, nuo 
jo gaivalingos atgimdymo jėgos įsisiū 
bavimo. Pavasaris paglosto mano širdį 
šiltom, kvepiančiom, glamonėjančiom 
rankom. Mano visomis arterijomis ir 
venomis, kaip karšta elektros srovė, 
perbėga nauja gyvastingumo banga. 
Aš pasisveikinu su pavasariu... Koks 
tai prasmingas, koks atgaivinantis 
susitikimas.

Akimirksnyje įvykiai susipina vie
nas su kitu. Tartum sapno vizijoje 
keičiasi vaizdai ir spalvos. Nebesu- 
vokiu, kas ir kur vyksta. Ar tai aš iš 
savo pavėsingo rudens tiesiu į 
pavasario šilumą rankas? Ar Lietuvos 
pavasaris mane lanko? Ar tai tik 
nudryžusi senatvė svajonėje pasisvei
kina su jaunystės spindėjimu? Ar 
pageltęs, vėjų nudėvėtas lapas sveiki
nasi su sprogstančiu pumpuru? Ar tik 
akimirksniui vienam staiga susilydo 
pasikeitimuose nenykstančios visuo
tinės gyvybės skirtingų laikotarpių 
grandys? Sąmonėje susipina gausybė 
klausimų, net nežinau, kaip turėčiau į 
juos atsakyti... Bet pavasaris man 
klausimų neužduoda ir nereikalauja 
atsakymų. Jis tik mane gaivina.

Kaip gerai, kad sugrįžau į pavasarį, 
kaip į šiltą motinos įsčią, kaip į

Juozas Almis Jūragis

gyvybės pradžią. Kaip gerai... Dabar 
aš esu atgimdytas. Dabar aš net 
nebeatsimenu, kas ten toks pasiliko
tūnoti tuose rudeniškuose Australijos 
klevų pavėsiuose. Pavasario pažadin
tas, pabunda manyje ilgai pasąmonės 
registruose išnešiotas giminingumas 
Tėvų Žemei ir viskam, ką ji apima. 
Dabar gyvai pajuntu, kad ir vos 
išdygusi šviesiai žalsva žolytė, saulės 
kaprizų nepažinusi, ir žydėti skubanti 
žibutė, kukli lazdynų jaunamartė, ir 
vieversys, dainuojantis atsiskyrėlis, ir 
vaikų linksmintojas švilpūnas špokas, 
ir, visi pavasario šilumos, atgaivinti 
žmonės, ir aš, senas tiltų debesyse 
statytojas prityręs - visi, visi mes 
broliai ir giminės. Visi mes iš 
gimdančiosios Žemės įsčių... Iš tos 
pačios pirminės Kūrėjo kvapu palies
tosios dulkės, iš Kūrėjo mintyje prieš 
amžių amžius kilusio užmanymo, 
pradžių pradžioje vienu žodžiu Jo 
(vykdyto.

Keliaujame plačiais Lietuvos ke
liais ir jau pradžiūvusiais takeliais - 
pavasaris ir aš. Pro sprogstančius 
balandžio saulėje beržų gojus, pro 
ankstyvųjų klevų žydėjimą, lyg pro 
žemus gelsvus debesėlius. Krykštauja 
patvinę upeliai, vyturiai savo giesme 
užtvindo padangę. Skamba varpai, 
skraido paukščiai virš bažnyčių bokš
tų. Ir mano širdis dunda lyg pridusęs 
varpas, drebina mane niekada nepa
tirtais virpėjimais. Atkeliaujame į 
Velykų šalį - pavasaris ir aš. 
Velyknaktis jau pasibaigęs. Sutinka 
mus Prisikėlimo ryto galingai šviesus 
saulėtekis. Minios žmonių, saulės 
nušviestais veidais, gieda pergalės 
giesmę.

Linksma diena mums nušvito 
Visi troškom džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Velykos. Prisikėlimas. Kokia gausy
bė minčių apie tai, kaip Žemėje 
reiškiasi dieviškos galios, kaip Kristus
- Dievas ir žmogus - nugalėjo sielos 
gyvybės priešą - mirtį. Koks atgim- 
dantis jausmas! Koks išsilaisvinimas 
žmogiškosios dvasios iš viso to, kas 
stūmė ją į tamsą! Saulė ir pavasaris. 
Pumpuro pabudimas, žiedo išsiver
žimas į saulę - tai irgi nenutrūkstanti 
banga amžinųjų gyvybės potvynių ir 
atoslūgių, nenutrūkstanti gija amži
nosios gyvybės. Pagarba žmogui, 
meilė artimui, su kuriuo kraujo ar 
tautiškumo ryšiai jungia, broliškumas,

PREZIDENTO

S V EI KI NI MAS

Prezidento Reagano sveikinimas 
LKB Kronikos redakcijai buvo per
skaitytas įvykusiame JAV kapito- 
liuje priėmime, kuriuo buvo paminėta 
LKB Kronikos penkiolikos metų 
sukaktis.

"Kovo 19-toji yra ypatinga diena 
viso pasaulio lietuviams, ir visiems, 
liūtie-brangina žmogaus teisių apsau
gojimą, ypač religinę laisvę," pareiškė 
prezidentas. "Tą dieną, 1972-siais 
metais, paskelbta pirmoji Kronika. 
Nuo tada, Vakarus pasiekė 72 šio 
nuostabaus pogrindžio leidinio 
numeriai. Tai seniausias, pastoviai 
leidžiamas pogrindžio leidinys sovietų 
imperijoje.

"Kronika yra švyturys religinės 
priespaudos tamsoje, kuris dokumen
tuoja sovietų valdžios sistematišką 
Lietuvos katalikų engimą, įskaitant 
persekiojimą ir netgi įkalinimą tų 
dvasininkų, kurie moko vaikus tikėjmo 
tiesų, tikinčiųjų diskriminaciją mo
kyklose ir darbovietėse: ligonių per
sonalo atsisakymą leisti suteikti 
paskutinį patepimą; bažnyčių išnieki
nimą.

REAGANO

LKB KRONIKAI

"Kronikos leidėjai ištvermingai 
darbuojasi, nepaisant dažnų KGB 
bandymų susekti ir sustabdyti Kroni
kos leidimą. Tai, kad sovietų pareigū
nams nepavyksta, paliudija Kronikos 
autorių drąsa. Tai, kad nauji autoriai 
pakeičia tuos kurie pakliūna į KGB 
spąstus ir yra išsiunčiami į darbo 
lagerius,"parodo kaip plačiai Lietuvos 
žmonės remia Kroniką.

"Yra tikrai džiugu, kad Amerikos 
žmonės prisideda prie religinės laisvės 
gynimo Lietuvoj. Amerikos Balsas ir 
Laisvosios Europos radijas atlieka 
svarbią rolę perduodami Kronikos 
Informaciją Lietuvos katalikams, 
kurie šiaip sau neturėtų progos 
reguliariai sekti Kronikos žinias 
sovietų priespaudos sąlygose. Aš 
pažadu ir toliau remti lietuvių 
tarnybas Amerikos Balse ir Laisvosios 
Europos radijuje, taipgi užtikrinant 
necenzūruotos informacijos tėkmę 
Lietuvos žmonėm."

Prezidentas savo laišką baigia trim 
žodžiais lietuvių kalba: "Telaimina 
Jus Dievas." (i iri

draugiškumas - tai taip pat nenu
trūkstanti, Kūrėjo norėta žmogiškumo 
gija. Gija žmogiškojo solidarumo, 
gerumu rišanti žmogų su žmogumi, 
širdį su širdimi visoje šitoje planetoje 
nuo Šiaurės poliaus iki Antarktikos.

Valio Velykų dieviškos jėgos! Valio 
atgimimas! Tegu galingai skleidžiasi 
Lietuvos pavasaris gamtoje ir Velykų 
Prisikėlimas žmonių širdyse! Tegu 
plinta visame pasaulyje žmogiškoji 
meilė, pagarba ir draugystė!

Sveikinu su Lietuvos pavasariu. 
Sveikinu su mirtį nugalėjusio Kristaus 
Prisikėlimu. Memento vivere!. Atsi- 
minkimeVelykose, kad mes gyvensime 
amžinai.
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KONGRESMENAI RAGINA 
SUTEIKTI "GARBĖS PILIETYBĘ" 

BALIUI GAJAUSKUI?

Dešimt JAV Kongreso narių iš 
Kalifornijos valstijos neseniai kreipėsi 
į Kalifornijos gubernatorių George 
Deukmeljian su prašymu, kad jis

suteiktų Kąltfornijos "garbės pilie
tybę" politiniam kaliniui Baliui Ga
jauskui.

Š. m. vasario 17 d. datuotame laiške 
kongresmenai Robert Badham, Ho
ward
Berman, Barbara Boxer, Robert K. 
Dornan, David Dreier, Bob Lago- 
marsino, Tom Lantos, Mel Levine, 
Matthew G. Martinez ir Carlos 
Moorhead teigia, kad garbės pilie
tybės suteikimas Gajauskui būtų 
humaniškas ir simbolinis gestas, kuris 
suteiktų vilties Gajausko tetai bei jos 
šeimai, gyvenantiems Kalifornijoj.

Taipogi, anot laiško autorių, Ga
jausko byla taptų svarbesnė sovietų 
akyse.
Kongresmenai atkreipė gu
bernatoriaus G. Deukmejian dėmesį į 
tai, kad Gajauskas, ilgiausiai kalina
mas politinis kalinys visoj Sovietų 
Sąjungoj, 1981 m. buvo apdovanotas 
Rothko Foundation premija už jo 
pasiryžimą ginti tiesą ir laisvę.

(LIC)
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ALB Krašto Valdyboje
Žmonių nepaliaujamas progresas 

siekia tarpusavio santykių palaikymo, 
kurių rate sukasi pasaulinis visų 
lietuvių bendravimas. Pasekmėje, 
Krašto valdyba, abiem pusėm pagei 
daujant susitikti, pasikvietė Melbour
ne dar viešėjusi PLB vecepirmininką 
Stasį Jokubauską.

Stasys Jokubauskas pasirodė akty 
vus, visur dalyvaujantis, gyvojo šiuo
laikinio lietuvių tautiško proceso 
dalyvis. Atsigręžiant į tolimesnę 
praeitį galima pasakyti, kad emi
granto gyvenimo pradžioje jis kurį 
laikų gyveno Melbourne, o ir persi
kėlęs gyventi į JAV kelis kartus čia 
buvo atsilankęs. Jam Australija ne 
svetimas kontinentas. Šį kartą jis 
atsivežė ir savo žmoną, solistę 
Prudenciją Bičkienę - Jokubauskienę.

Pasitarimai vystėsi draugiškoje 
nuotaikoje, prie kavos ir užkandžių 
pasidalinta įvairiais klausimais lie
čiančiais PLB-nę ir ALB Krašto 
valdybą.

Krašto valdybos pirmininkė Dana 
Baltutienė padarė trumpą pranešimą 
apie Krašto valdybos veiklą Australi
joje, kultūrinėje ir politinėje plotmėje. 
Išsiaiškinta dėl Lietuvio mokesčio 
PLB-nei. Iš Australijos siunčiame 
PLB-nei 20 procentų nuo surinkto 
Lietuvio mokesčio ir 30 proc. nuo 
surinktų aukų Vasario 16-tos minė
jimo metu. Jokubauskas pasakė, kad 
australiečiai tą sąžiningai atlieka.

St. Jokubauskas minėjo, kad Čika
goje PLB-nė telkia lėšas išsiunti- 
nėdami laiškus tiesiog lietuviams į 
namus. Tai jų patyrimu gaunami 
geriausi 
rezultatai. Pasitaiko, kad PLB-nė 
išleidžia ir vieną kitų knygą,iš ko irgi 
pasidaro pajamų. Neseniai jie išleido 
2000 egzempliorių knygos "Naktis" ir 
ją išsiuntinėjo tautiečiams paprašę 
$10 aukos. Surinko viso 14.000 dol. 
Atskaičius 4000 dol. išlaidų, liko 
10.000 dol. uždarbio.

įdomu buvo išgirsti, kad PLB-nės 
valdybos kadencija JAV-jose yra 
penkeriems 
metams. Gal reikėtų ir mums pagal
voti, kad Apylinkių valdybų kadencija 
- du metai, yra per trumpas laikas 
našaus darbo išvystymui.

PLB-nės vicepirmininkas užklaus
tas ar būtų galima gauti piniginę 
paramą politinei veiklai iš VLIK-o, 
atsakė, kad jie nesikreipia į VLIK-ų. 
PLB-nė iš VLIK- o nieko negauna, bet. 
yra palaikomi draugiški santykiai.

Iš VLIK-o vicepirm. V. Jokūbaičio 
pareiškimo, ALB Krašto Tarybos 
1984-tų metų suvažiavime žinome, 
jog VLIK-as yra visų lietuvių 
institucija ir iš surinktų pinigų VLIK- 
ui Australijoje pusė turi būti palikta 
čia Australijoje politiniams reikalams.

Daug ką pasako darbingumo prasme 
nušvitęs Melbourne Tautos Fondui 
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(VLIK-ui) remti būrelis, kuriam 
vadovauja Monika Žiogienė su pagel- 
bininkėm. Vakaronių ir pietų ruošimu 
ne menka metine suma pasipildo 
Tautos Fondo kasa.

Visų dėmesiui verta dar kartą 
paaiškinti, kad Australijoje veikia ir 
aukojame dviems fondams. Juos reikia 
atskirti: Tautos Fondas yra VLIK-o 
Fondas, tuo tarpu Australijos Fondas 
yra mūsų Bendruomenės Fondas , 
kuris rūpinasi Australijos lietuvių 
reikalais ir remia visas lietuviškas 
kultūrines institucijas, skiria stipen
dijas ir duoda premijas gabiems 
mokiniams. Fondo paskirtis kultū
riniuose reikaluose yra plati. Buvo 
pasiteirauta apie Lietuvių Tarybą - 
ALT-ą. Jokubauskas turėjo kasetėje 
pasikalbėjimą su T. Remeikiu, kuris 
tarp kita ko paaiškino ir apie ALT-ą. 
Išgirdome, kad politinė veikla ir jiems 
yra sunki. Pokalbis kasetėje su T. 
Remeikiu palietė ir Vienos Konferen
ciją, bet dėl laiko stokos visko 
negalėjome išklausyti.

Amerikos lietuviai dėl aukų rinkimo 
nesusipratimų neturi - kokia organi
zacija daro parengimą ar minėjimą ta 
ir aukas renka. Jei ir kita organizacija 
nori aukas rinkti, galima jos paprašyti, 
kad iš surinktų pinigų duotų tam tikrą 
nuošimtį.

Vėliau St. Jokubauskas paaiškino 
apie pas juos sudarytą Visuomeninių 
Reikalų komisiją, kuri rūpinasi ta
riamų karo nusikaltėlių bylomis.

Buvo paliesta jaunimo užsianga
žavimas lietuviškiems reikalams. 
Australijoje negalime perdaug skųstis 
trūkumu vadovavimui iš jaunimo 
gretų, bet reikia daugiau nuoširdžiai 
susidomėjusių jaunuolių lietuvišku 
reikalu. Reikia daug daugiau kad iš 
jaunimo įsijungtų į platų visuomeninį 
darbą ir visur dalyvautų. Darbas, kurį 
dirbi visuomenei, iš patyrimo žinome, 
apauga plačiomis kultūrinėmis asoci
acijomis. Tik kaip tą supratimą 
perduoti suaugusiai ir jau atsitoli
nusiai jaunesniąja! kartai yra sunkiai 
išsprendžiamas klausimas.

Prieita išvados, kad didžiausia 
jauno žmogaus bėda, kad jo širdy daug 
slaptų kertelių, slaptų troškimų - 
žmogus nė sau nedrįsta prisipažinti, 
kad jų turi. Bet laimei, gyvenime 
viskas kur kas paprasčiau. Kartais 
tereikia tik žodžio paprasto, šilto, 
žmogiško. Svarbu, kad tas žodis būtų 
laiku pasakytas. Ir, kad tą žodį 
pasakytų ne bet kas, o kilnių 
moralinių savybių žmogus, kuriuo, gal 
kartais ir patys to nejausdami, norėtų 
gyvenime sekti. Blaiviai žiūrėdami 
į ateitį matome ir šio susitikimo su 
PLB-nės vicepirmininku prasmę. Bet 
gyvenimas nestovi vietoje. Su 
kiekviena diena nauja prošvaistė, 

naujo nusiteikimo 
rezultatas. PLB-nės vicepirmininkui

Pasitarime dalyvavę sėdi iš kairės: Aldona Butkutė, Alisa Baltrukonienė, 
Stasys Jokubauskas, pirm. Dana Baltutienė, ir Jurgis Rūbas.
Stovi: Dr. Paulius Kabaila. Trūksta - Andriaus Vaitiekūno.

Stasiui Jokubauskui sakome ačiū už 
apsilankymą Australijoje, už dalyva
vimą Lietuvių Dienų suvažiavime 
Sydnejuje, už aplankymą visų bend
ruomenių ir už dėmesį mūsų organi
zaciniam gyvenimui.

KAS NAUJO SO
Mes visi gerai pažįstame sovietų 

sistemą, patys esame pergyvenę tos 
sistemos žiaurumus ir atrodytų, kad 
nereikėtų ją toliau nagrinėti, kalbėti 
apie tą patį, kas mažai keičiasi ir tuo 
pačiu pilstyti iš tuščio į kiaurą. 
Tačiau, jeigu mestume žvilgsnį į 
praeitį, neišvengiamai pamatytume, 
kad toji nesikeičianti sovietų sistema 
vis dėlto pamažu keitėsi. Pastaruoju 
metu net dideliais šuoliais vejasi 
laisvąjį vakarų pasaulį.

Kai pokariniais metais Sov. Sąjunga 
buvo lyginama su nebyliu Egipto 
sfinksu, o vėliau aplink tą sfinksą buvo 
užtverta geležinė uždanga, šiandien 
tokių palyginimų nesigirdi, jie liko, 
praeityje.

Kruščiovui nugriovus Stalino asme
ninį kultą, nuvertus jo vardu statytus 
paminklus, pakeitus "stalininius" įmo
nių, gatvių, aikščių ir miestų vardus, 
padėtis kiek pasitaisė. Kitaip sakant, 
vietoj masinio žmonių ir tautų 
genocido pereita į pavienį, ar grupinį 
žmogaus laisvės atėmimą, ar jo 
galutinį sunaikinimą. Kruščiovas ati
taisė ir atpirko tik dalį skriaudos, 
padarytos per 30 metų Stalino 
vykdomo teroro.

Brežnevui nuvertus Kruščiovą, mė
ginta palikti, nors iš dalies, nusistovė
jusias "tradicijas". Norėta įrodyti, 
kad Stalinas, nežiūrint visų nedova
notinų blogybių vistik išlaikė "nenu
galimąją armiją" nuo galutinio suby
rėjimo ir amžinai sutriuškino nacius jų 
sostinėje Berlyne. Ir taip nuo 1964 ligi 
1982 metų sovietinė sistema pergy
veno stagnaciją, niekas nesikeitė, 
išskyrus tai, kad daugiau buvo 
liaupsinamas Brežnevo vardas, o jo 
giminės, draugai, žentai, dukros 
susirado šilčiausias vietas Kremliaus 
viršūnėje.

Gyvenimas lėmė taip, kad nei 
Černenkai nei žiauriajam Andropovui 
neteko daug pasireikšti dėl trumpo jų 
egzistavimo. Taigi, staigia mirtimi 
sovietai išvengė nuolatinių istorijos 
puslapių draskymo ir jų keitimo.

Nuo 1984 metų sovietų politinis 
veidas pasikeitė. Sovietų politbiuras 
priėjo galutinės išvados, kad yra 
pragaištinga perleisti sovietų san
tvarką liguistiems seniams vien dėl to, 
kad jų praeityje skamba revoliucijo- 
nieriaus vardas.

Saugiam sovietų sistemos tęsti
numui reikia naujų ir jaunesnių jėgų. 
Ir taip nuo 1984 metų Kremliaus 
hierarchijoje atsirado mažai pasauliui 
žinomas ir vos 50-tuosius metus 
peržengęs Gorbačiovas. Sovietinėje 
sistemoje tai buvo istorinis įvykis.

Linkime jam geros sveikatos, šei
myninės laimės ir sugrįžus į JAV-jas 
sėkmingai toliau darbuotis Lietuvos 
labui.

Alisa Baltrukonienė
ALB Krašto v-bos sekretorė

\Z. SĄJUNGOJE?
Gorbačiovas buvo pirmasis sovietas 
gimęs po revoliucijos ir išauklėtas 
marksistinėje - leninistinėje sovietų 
pokarinėje sistemoje.

Stalino laikais tokie, greitai iškilę 
partiečiai, greit atsirastų ir po 
velėna. O dabar, kaip matome, dalykai 
pasikeitė. Gorbačiovas įsitvirtino 
Kremliuije ir su "nauja šluota" gan 
sėkmingai šluoja iš politbiuro užsiliku
sius revoliucinius neišmanėlius, pa
keisdamas juos palankiais partiečiais.

Stebėtina tai, kad Gorbačiovas 
nesiruošia draskyti sovietinės istorijos 
puslapius ir keisti naujais. Jo tikslas ne 
praeitis, bet dabartis ir nauji planai 
ateičiai. Jis pripažįsta, kad ne viskas 
gerai sovietinėje santvarkoje kada 
perdėtai jų spauda rašo ar penkme- 
tiniai planai patiekiami. Centrinio 
kompartijos suvažiavimo metu Gorba
čiovas reikalavo ne gražių žodžių, ne 
biurokratijos planų - raportų sudėtų 
maišuose, kurie užpildo sandėlius ir į 
kuriuos niekas nebekreipia dėmesio, 
bet konkretaus įnašo, konkretaus 
darbo.

įdomu tai, kad Gorbačiovas kriti
kuoja vienpartinę sovietų sistemą, 
kuri neturi nei kritikos, nei opozicijos, 
kas, jo nuomone, nėra sveika kraštui ir 
neišvengiamai iššaukia stagnaciją.

Sovietų sistema turėtų būti kriti
kuojama Savikritika esąs pozityvus 
reiškinys valstybinėje santvarkoje. 
Gorbačiovo manymu sovietinė.sistema 
turėtų remtis demokratiniais pagrin
dais, o demokratijos, kaip tokios 
negali būti, jei santvarkoje nėra 
atvirumo.
Kitaip sakant, be atvirumo - nėra 
demokratijos. Žinoma, jis toliau 
teigia, kad demokratija be ribų gali 
virsti į anarchiją - betvarkę, prie 
kurios Sov. Sąjunga niekada nedasi- 
leistų.

Gorbačiovas pripažįsta, kad laikas 
keisti sovietų sistemą, bet toji 
valdymosi sistema taip įsisenėjusi jog 
tauta tegu nesitiki didelių pasi
keitimų savaičių ar mėnesių bėgyje. 
Sistemos pasikeitimas pareikalaus 
laiko ir pasišventimo. Gal pačios 
įdomiausios Gorbačiovo mintys yra 
šios, kuriomis jis išsireiškia sekančiai: 
"Mūsų priešas mus gerai permato. Jis 
nebijo mūsų branduolinių ginklų. Jis 
nepradės karo. Ko mūsų priešai 
daugiausiai bijo, tai mūsų persvaros 
ekonominiuose, technikiniuose, kultū
riniuose ir demokratiniuose laimė
jimuose."

Vytautas Bernotas
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Juozas Almis Jūragls

VELYKOS

Ankstyvą rytmetį padangėn kyla paukštė,
Varpams suskambus, šaukia ją šviesią erdvią keliai, 
O saulė, lyg ugnies vežimas, rieda aukšty 
Ir glosto Žemą jos galingi spinduliai. —

Iš saulės skaitome Dangaus malonės esmę - 
Tik amžinoj šviesoj nurims žmogaus širdis. - 
O skamba Žemėje Prisikėlimo giesmės, 
Kad pragaro vartus išgriaus ir išardys ...

Prisikėlimas uždega vilties žibintą žalią,
Jį jaučiame drąsiam širdies suplakime,
Jo pašauktas gyvent, žmogus pavargt negali, 
Lyg piligrimas eidamas žeme.-------

Pajuskime visi gyvybės srovę šiltą,
Velyką saulei pažeriant gausybę spindulią, 
Kad mūsą širdys, tarsi paukštės, kiltą 
Ieškot naują, antgamtinių kelią ...

NESURADO PAJĖGAUS LIETUVIO...
(TODĖL APIE LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITĮ 
KALBĖTI YRA PAKVIESTI 5 LENKAI)

> 
1

Skelbdami 600 metą Lietuvos 
krikšto jubilieją, jo rengėjai 1986 
metus paskelbė "sąmoningo tikėjimo 
metais", bet kai sąmoningi tikintieji 
jiems įrodė ją menką Lietuvos 
istorijos žinojimą ar sąmoningą jos 
klastojimą, ją klaidas ryšium su tuo 
minėjimu, viešai skelbiamą netiesą 
ir tuomi daromą mūsą tautai žalą, 
kun. P. Rabikauskas, išsigandęs tą 
tikinčiąją sąmoningumo, pradėjo juos 
pravardžiuoti "negalinčiais nusira
minti istorijos knisėjais".

KAS DAVĖ MINTĮ TARPTAU
TINIAM SIMPOZIUMUI?

1986 m, liepos 15 d. "Tėviškės 
Žiburiuose" rašoma, kad vysk. P. 
Baltakis, dalyvavęs latvią iškilmėse 
Romoje, Šv. Tėvo buvo pakviestas 
vakarienei, kurios metu aptarė Lie
tuvos krikščionybės sukakties iškil
mes, kad buvo aptarta ir arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbimo palai
mintuoju iškilmė,kuri bus sujungta su 
Lietuvos krikščionybės sukakties iš
kilme Romoje. Tada rašoma: "Po to 
pasimatymo su Šv. Tėvu buvo girdėti 
sugestija, kad Lietuvos krikščionybės 
sukakties proga 1987 m. Romoje būtą 
surengtas tarptautinio pobūdžio aka
deminis seminaras, kuriame būtą 
gvildenami krikščionybės keliai į 
Lietuvą tarptautinėje plotmėje". Tai 
aiški išvada, jog popiežius pakišo tą 
mintį, kad lenkai turėtą progos 
pasireikšti, o lietuviai visados buvo 
lenkams dosnūs ...

Atrodo, kad šio tarptautinio simpo
ziumo (pasikalbėjimo) vykdymas buvo 
atiduotas jo siūlytojui - Vatikanui - 
Popiežiškai (Pontifikalinei) istorinių 
mokslą komisijai. Kas į tą komisiją 
įeina, sąrašo, ruošdama šį žurnalo 
numerį, dar nebuvau gavusi. Tačiau 
(aplinkiniais keliais) gavau italų kalba 
parašytą ir Romoje išspausdintą to 
simpoziumo programą su tekstu ir 
išvardintais paskaitininkais. Gavau ir 
žiniaraštį su užrašu "Ne spaudai", bet 
negaliu suprasti, kodėl tie faktai, 
kurie liečia visą mūsų tautą - 
kiekvieną iš mūsų, to minėjimo 
rengėjų yra nuo mūsų slepiami Ar tai 
reikėtų suprasti, kad mūsų kunigų 
drauge su lenkais yra vykdomas koks 
tai sąmokslas prieš mus?

Tas "Ne spaudai" žiniaraštis rodo, 
kad lenkų užmačios su pačių lietuvių 
(tautinių savižudžių) pagalba buvo 
vykdomos ne tik tuoj po 1386 metų, 
bet visai tokiu pat būdu yra vykdomos 
ir dabar ...

Aš neskelbsiu to viso rašto, bet 
mano tautinė ir religinė sąžinė 
neleidžia nepasakyti štai ko: to 

simpoziumo rengėjai pranešė jubilie
jaus rengimo Vykdomojo komiteto 
pirmininkui, kad jie "negalėję surasti 
nei vieno lietuvio pasauliečio moksli
ninko, kuris būtų pajėgus skaityti 
pranešimą apie lietuvių katalikų 
ankstyvą istoriją, todėl buvo pakviesti 
svetimtaučiai".

Tai štai, kokį "garbingą”, 600 
krikšto jubiliejaus proga, lietuviai 
gavo įvertinimą, tolygų pasakymui: 
"kokiais nemokšom, nekultūringais 
"chamais" buvote 1386 metais, to
kiais likote iki dabar, nei nepri
klausomos Lietuvos laikotarpis, nei 
įsigyti doktoratų laipsniai, nei profe
sorių ir mokslininkų titulai jūsų 
nesukultūrino".

Šis to simpoziumo rengėjų lietu
viams komplimentas aiškiai pasako, 
kad dar ir dabar mes esame katali
kybėje profanai, tad ar nebūtų' 
teisingiau vietoje šio minėjimo, 1987 
metais birželio 28 dieną leisti lenkui 
popiežiui lietuvius iš naujo - ketvirtą 
kartą pakrikštyti, pradedant nuo to 
jubiliejaus organizatorių?!

Tačiau simpoziumo rengėjai apie 
lietuvių tautos praeitį pajėgiais 
kalbėti rado net penkis lenkus:

Dr. Tadeusz Traijdos iš Varšuvos, 
kuris skaitys paskaitą "Ortodoksų 
Bažnyčia ir Lietuva".

Prof. dr. Marek Zahajkiewicz iš 
Liublino, Lenkijos, kuris skaitys 
paskaitą " Krikščionybės skleidimo 
Lietuvoje teorija ir praktika".
Prof. dr. Jerzy Kloczkowski iš 
Liublino, Lenkijos, kuris kalbės tema 
"Lenkija ir Lietuvos krikščioninimas".

D r. Tadeusz iš Varšuvos, Lenkijos, 
skaitys paskaitą "Pradinė Lietuvos 
tikinčiųjų Bažnyčios organizacija".

Prof. Dr. Michal Giedroyc iš 
Anglijos, skaitys paskaitą "Lietuvių 
pasirinkimo teisė dar prieš Krėvos 
aktą".

Kaip matome, šitie paskaitininkai 
pavaduos lietuvius mokslininkus - 
istorikus, "nežinančius" savo tautos 
istorinės praeities ... tokios, kokios 
lenkai pageidautų ...

Jauno čikagiškio dr. L. Sidrio 
iniciatyva kilęs pasipiktinimas, paga
liau privertė simpozimo rengėjus 
sukrapštyti savo ideologijai palankias 
dvi moteriškes: dr. Rasą Mažeiką iš 
Toronto, Kanados ir prof. dr. Mariją 
Gimbutas iš Los Angeles, Kalifornijos. 
Kodėl jų pavardės suvyriškintos? 
Negi jos pačjos to pageidavo, gėjdin- 
damosi lietuvių tautybę parodančių 
galūnių - lietuvių kalbos, anot lenkų, 
"chamų" kalbos, kurios katalikų 
Dievas nesupranta?

Pamanykite, dr. Gimbutas skaitys 

paskaitą "Pagoniškoji lietuvių reli
gija".
Argi lietuvių religija buvo pagonių? 
Nejaugi daktarė net nežino, kad tokį 
pravardžiavimą primetė kryžiuočiai, o 
ypač lenkai Lietuvių tautiniam tikė
jimui (religijai)pašiepti ir ją sunie
kinti?! Nejaugi ji nežino, kad žodis 
"pagonis" net nėra lietuviškas, bet 
lenkų ir lotynų kilmės? Lietuviškai 
žodynuose jis verčiamas į "stabmeldys 
-stabmeldystė". Argi senovėje lietu
viai buvo stabmeldžiais: daiktus 
vadino dievais, darė dievų statulas ir 
prieš jas suklupę meldėsi? Lenkai, 
pažeminti lietuviams, prirašė daug 
šmeižtų, kuriuos šiandien lenkų 
indoktrinuoti lietuviai kartoja. 1987 
m. kovo 8 d, Toronto Lietuvių 
namuose Dr. Algirdas Budreckis 
skaitė paskaitą "Senasis lietuvių 
tikėjimas ir Jų priešinimasis krikščio
nybei".

Kodėl šitas istorikas surado tin
kamą, neužgaulų vardą? Gal todėl 
tokie istorikai nebuvo "pajėgūs" 
dalyvauti tarptautiniame simpoziume, 
o tik savo tautiečių uždaram kieme ... 
Jonas Dainauskas, mano manymu, yra 
vienas iš pajėgiausių lietuvių istorikų, 
iš įvairių šaltinių surinkęs labai daug 
autentiškos medžiagos, liečiančios 
mūsų tautos krikštą, paruošė stiprų 
mokslinį straipsnį 36 psl. apimties, 
kuris buvo išspausdintas "Mūsų Vytis" 
1986-2 metų žurnale. Tačiau jis mūsų 
kunigams nepriimtinas, gal, kad nesu
tinka klastoti tiesos lietuvių - lenkų 
unijos naudai ...

Kiti to tarptautinio simpoziumo 
dalyviai yra: Prof. dr. Paulius Rabi
kauskas iš Romos, Italijos, kuris 
skaitys paskaitą "Žemaitijos krikš
tas". Prof. dr. Manfred Hellmann iš V. 
Vokietijos, skaitys paskaitą "Popie
žiai ir Lietuva XIII-XIV šimtme
tyje".

Prof. dr. William Urban iš JAV, 
skaitys paskaitą "Kryžiuočių ordinas 
ir Lietuvos krikštas".

Prof. dr. Kasper Elm iš Berlyno, V. 
Vokietijos, skaitys paskaitą "Religi
niai ordinai ir Lietuvos krikštas". 
Prof. dę. Tore Nyberg iš Danijos, 
skaitys paskaitą "Skandinavija ir 
Lietuva krikšto metu".

Tos visos paskaitos bus skaitomos 
italų, anglų ir vokiečių kalbomis. Be 
to, bus ir vertimų sistema. Reiškia, 
automatiškai bus daromi vertimai. 
Tai kodėl lietuvių kalba iš to 
tarptautinio simpoziumo yra išmesta? 
Ar todėl, kad ji yra nuodėminga 
"pagonių" kalba ir nepapiktintų 
lenkų? Jeigu lenkų lenkiškai skai
tomos paskaitos bus verčiamos į italų, 
anglų ir vokiečių kalbas, tai kodėl 
lietuvių kalba negalėtų būti verčiama 
į tas kalbas? Kyla pagrindinis klau
simas, kieno, pagaliau, tas krikštas 
bus minimas: italų, anglų ar vokiečių, 
kurių kalbos pirmauja, ar lenkų, kurie 
sudaro tame simpoziume daugumą?!
KUN. P. RABIKAUSKAS LANKĖSI 
LENKIJOJE

Prof. dr. Paulius Rabikauskas yra 
ryškiausias to jubiliejaus propagan
distas. Jo straipsniuose yra ryškus 
siekimas nuvertinti Mindaugą, su
griauti jo karalystės garbę, kuri 
trukdo Jogailos garbės iškilimui ...

Kun, Rabikauskas tuo keliu neina 
vienas, bet su lenkų inspiracija. 
"Tėviškės Žiburiuose" (1986-11-3) 
buvo išspausdinta tokia informacija: 
"Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai 
buvo skirtas seminaras "Lietuvos 
krikštas ir jo religinės- politinės 
pasekmės", kurį 1986 m. lapričio 12 d. 
Krokuvoje surengė to miesto Popie
žiškos teologinės akademijos istorijos 
fakultetas. Seminare dalyvavo ir 
vieną paskaitą apie Lietuvos krikštą 
skaitė iš Romos atskridęs kun. dr. 
Paulius Rabikauskas, Sj, profesorius 
popiežiškajame Gregorianumo uni

versitete. Lietuvis istorikas, semi- 
naran pakviestas rengėjų, paskaitą 
skaitė vokiečių kalba. Kiti paskaiti
ninkai buvo lenkai: apie diplomatinius 
pasiruošimus Kriavo aktui kalbėjo 
Jogailos universiteto Krokuvoje prof. 
S. Szcur, apie Jogailos uniją - Lenkijos 
mokslų akademijos narys T. Trajdos, 
apie lietuviškąsias vyskupijas iki XV 
š. - Liublino katalikų universiteto 
prof. kun. B. Kumor, apie aukštąją 
lietuvių dvasiškiją XV-jame š. Var
šuvos katalikų teologinės akademijos 
narys kun. T. Krahel“.

Taigi, kun. Rabikauskas atliko 
krikšto jubiliejaus repeticiją pačioje 
Lenkijoje ir neabejotinai, gavo iš 
lenkų papildomus nurodymus ir pata
rimus, kaip tą minėjimą vykdyti, kad 
istoriškai lietuvių tauta būtų api
plėšta: sumenkinta, o lenkų iškelta.

Juk tai popiežiaus, katalikų vadovo 
tauta, kaipgi mūsų kunigai galėtų jai 
nepasiduoti?... Todėl nereikia ste
bėtis, kad grįžęs Iš Lenkijos, kun. P. 
Rabikauskas su prel. L. Tulabos ir 
vysk. P. A. Baltakio pagalba, pradėjo 
mūsų spaudoje skleisti lenkams pa
lankią Mindaugo nuvertinimo propa
gandą, kad jo ir senovės lietuvių 
kunigaikščių nuopelnus atiduotų Jo
gailos ir Lenkijos istorinei garbei.

MIŠIOS LENKŲ, LIETUVIŲ
IR LOTYNŲ KALBA

Spaudoje skelbiama, kad to krikšto 
minėjimo metu Romoje bus mišios 
laikomos lenkų, lietuvių ir lotynų 
kalba. Kodėl lenkų?
Argi bus minimas lenkų ir lietuvių 
krikštas? Kode lenkai negali dalyvauti 
lotyniškai laikomosiose mišiose? Ar 
tai tuomi išreiškiamas atnaujinimas 
lietuvių - lenkų unijos?

Tikrumoje, švenčiant 600 metų 
katalikybės įvedimą Lietuvoje, turėtų 
lietuviai patys jį pravesti ir patys 
visur dalyvauti, o lenkai ir kiti 
svetimtaučiai katalikai būti tiktai 
stebėtojais, kad pamatytų, kiek per 
tuos 600 metų toji katalikybė 
lietuviuose išsivystė, sustiprėjo ir 
tapo savarankiška: daugiau nereika
linga svetimų pagalbos.

Tačiau, kaip šie keli faktiški 
pavyzdžiai rodo, kad ir po 600 metų 
lietuviškoji dvasiškija yra tiek savo 
tikėjime silpna, kad, be lenkų pagal
bos, nesugeba savarankiškai tautą 
vesti prie Dievo. Šiuo minėjimu jie 
įrodo savo menką autoritetą ir kad 
toji Vakarų kultūra, kuria taip mūsų 
kunigai giriasi ir didžiuojasi, nieko 
lietuviams katalikams nedavė, kad to 
simpoziumo rengėjai "negalėjo" su
rasti nei vieno lietuvio pajėgaus 
skaityti paskaitą apie katalikybės 
atėjimą į Lietuvą ir praktišką jos 
vystymąsi mūsų tautoje. Reiškia, 
lenkai geriau žino apie mus, negu mes 
patys apie save. Todėl nereikia 
stebėtis, kad lenkas popiežius ir jo 
tautos žmonės taip uoliai siūlosi mums 
patarti ir toje srityje bendradarbiauti 
.... kad parodytų mūsų "kvailumą" ir 
tolimesnį lenkų pagalbos reika
lingumą.

Šis įvykis mums įrodo, kad mes 
turime tik vieną gilaus sąmoningo 
tikėjimo lietuvį kunigą dr. J. Urboną, 
Gėry Indianos miesto lietuvių kata
likų parapijos kleboną, kuris savo 
straipsniais išėjo viešai ginti teisin
gumą ir lietuvių tautinę bei religinę 
savigarbą. Su didžia pagarba lenkiu 
galvą prie šį lietuvį kunigą ...

Šiuo metu aiškėja, kad politiškai 
lietuvių tauta yra pavergta Sovietų 
Sąjungos, o religiškai yra pavergta 
Vatikano (lenkų).BIRUTĖ KEMEŽAITĖ
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LEONARDĄ KARVELĮ 

ATSISVEIKINANT

Balandžio pirmoji Sydnejaus lietu
viams buvo liūdesio diena, nes joje 
mes palydėjome Į Anapilį vieną iš 
žymiųjų tautiečių - teisininką Leo
nardą Karvelį, kuris kovo mėn. 29 d. 
staiga mirė savo namuose, Banks- 
towne. Velionis, kurio gyvenimas ir 
jo tautinė bei politinė veikla, manau, 
bus vėliau pakankamai išryškinta, 
nebuvo eilinė asmenybė.

Pagal Lietuvių Enciklopediją, jis 
gimė 1907 m. kovo 11 d. Šiauliuose. 
Pirmojo Pasaulinio karo metu lankė 
Martyno Yčo vardo lietuvių gimnaziją 
Voroneže. 1925 m. jis baigė Šiaulių 
valstybinę gimnaziją, po to 4 metus 
studijavo ekonomiką Kauno Vytauto 
Didžiojo unversitete ir vėliau, išlaikęs 
papildomus egzaminus, velionis įsigijo
dar ir diplomuoto teisininko profesijų.

1934 - 40 m. ėjo žemės ūkio 
ministerijos miškų departamento juri
dinių reikalų referento pareigas; nuo 
1941 - 1944 m. buvo miškų ūkio 
generalinės direkcijos juriskonsultas 
ir advokatas Kaune.

Pasibaigus karui, Leonardas apsi
gyveno Freiburge, Vokietijoje, kur 
įsijungė į įsisteigusią lietuvių teisi
ninkų draugiją ir dirbo Freiburge 
tautiniame komitete reikalų vedėjo 
pareigose. Nuo 1946 metų iki emigra
cijos į Australiją 1949 m. velionis ėjo 
prancūzų okupacinės valdžios guber- 
natūros sekretoriaus pareigas.

Australijoje Leonardas Karvelis jau 
nuo pat pirmųjų dienų pradėjo 
aktyviai reikštis lietuvių bendruo
menės veikloje: 1951 - 52 m. 
Sydnejaus apylinkės garbės teismo 
narys, 1953 - 54 Krašto valdybos 
vice-pirmininkas, o 1955 m. Krašto 
valdybos pirmininkas.

Nuo 1957 m. velionis net keletą 
kadencijų ėjo ALB-nės Krašto kon
trolės komisijos pirmininko pareigas. 
Jis dirbo ir paskirose organizacijose - 
buvo beveik nuolatinis Lietuvių 
teisininkų draugijos Sydnejaus seniū
nijos seniūnas ir lietuviškųjų organi
zacijų teisinis patarėjas. Jis paruošė 
įstatų projektus Sydnejaus sporto 
klubui "Kovas" ir Socialinės globos 
moterų draugijai. Jis taip pat paruošė 
ALB-nės Kultūros tarybos darbo 
taisykles.

Velionis pasirinko teisininko profe
siją, manyčiau, pats įsitikinęs jos 
tinkamumu, nes Leonardas buvo 
žinomas Sydnejaus lietuvių tarpe tarsi 
gražbylystės perlas - puikus paskai
tininkas ir malonus pašnekovas, 
ypač kas lietė politines temas.

Leonardas, kaip sąmoningas lie
tuvis, buvo kietas antikomunistas, 
konservatyvių vertybių gerbėjas ir 
drąsus, kovingas skelbėjas idėjų, 
vedančių mus į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymų.

Kai mūsų bendruomenėje atsirado 
asmenų, kurie jau drįso pasakyti, kad 
nereikią minėti Vasario Šešioliktosios 
- Lietuvos Nepriklausomybės šventės,
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nes dabar esanti kitokia gyvenimo 
realybė, prieš šias mintis velionis 
Leonardas griežtai protestavo, pa
tiekdamas šiuos lietuviškųjų išeivijos 
veiksnių nuostatus:
"LIETUVIŲ TAUTA, - pareiškia 

visam pasauliui, visai žmonijai, savo 
draugams ir priešams, kad nesutiks su 
Lietuvos pavergimu, kad Vasario 
Šešioliktosios Aktas yra šventas ir 
galutinis apsisprendimas laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui ir kad 
valstybės nepriklausomybė yra tau
tinės kultūros ugdymo ir tautos 
išlikimo sąlyga".

Mūsų visų kelias bėga ta pačia 
kryptimi, kaip ir Leonardo. Mes noriai 
seksime jo pavyzdžiu, praradimo 
skausme jungdamiesi su mirusiojo 
bičiulio artimaisiais, pareikšdami nuo
širdžiausią užuojautą jo žmonai Hali
nai, sūnui Kęstučiui ir marčiai
Patricijai. J. Vėteikis

VI L NI US
Miunchene išeinantis biuletinis 

USSR News Brief paskelbė daugiau 
žinių apie suimtą Vilniaus Jaunimo 
teatro šviesų inžinierių Gediminą 
Jakubčionį. Jis tebėra kalėjime, jo 
byla tebenagrinėjama. Jakubčionis, 
gimęs 1937 m., kompiuterių
specialistas, vedęs, turi du vaikus. Jo 
šeima gyvena Vilniuje.

Ryšium su jo byla taip pat buvo 
apklausinėti Alfonsas Vinclovas, 
seserys Verte Įkaitės, Adelė 
Brazdžiūtė, Zita Karklytė, Inita 
Tamošiūnienė, Irena Bražėnaitė, 
Jovita Niūnevaitė, ir Kalakauskas.

MASK VA
Maskvoj buvo statoma JAV-bių 

ambasada 350 milijonų dolerių vertės. 
JAV-bių saugumo ekspertai pataria 
nebaigti rūmų statymo, nes būtų 
perbrangu "išimti" sovietų įrengtus 
"klausiklius".

Rūmai buvo statomi iš sovietų 
fabrike paruoštų šabloninių statybi
nių dalių, kuriose, tikriausiai ir buvo 
įrengti "klausikliai".

Senatas kritikavo stoką apsaugos 
ambasados statymo metu, nes gavo 
slaptą įspėjimą, kad ambasada yra 
statoma su sovietų įrengtais "klausik- 
liais". Slaptajam įspėjime sakoma, kad 
paprastas Amerikos pilietis, turįs 
sveiką nuovoką nenorėtų, kad JAV- 
bių ambasada būtų sukonstruktuota 
sovietų. Slaptajam įspėjime pareiš
kiama, kad sovietų inžinierius, kuris 
padarė brėžinius ambasadai - paslap
tingai dingo.

Kai senato paskirtieji tyrinėtojai 
bandė surasti tą inžinierių, tai 
sovietų valdžios pareigūnai pareiškė, 
kad jį ištiko širdies smūgis ir jis mirė.

Ši komiška situacija prisideda prie 
kenksmingo skandalo, kai dėl sekso 
buvo išduodamos valstybės paslaptys 
JAV-bių ambasadoje, Maskvoje.

Opozicijos politikai piktai puolė 
valdžios Departamentą už tai, kad 
ambasada Maskvoj buvo statoma be 
JAV-bių priežiūros. Demokratas 
Daniel Mica pasakė: "Kokia bjauri 
situacija - i naujai pastatytą amba
sadą negalima nė kojos įkelti, net 
negalima būtų ir pašnibždomis kal
bėti".

Demokratas - senatorius Patrick 
Leahy davė patarimą nująją ambasadą 
sugriauti ir vėl iš naujo statyti.

Valstybės Departamentui tiriant šį 
reikalą, ekspertai paruošė laikiną 
planą, pagal kurį diplomatai galės į 
ambasadą įsikraustyti.

Valstybės Departamentas turės 
ambasados saugumą iš pagrindų 
pertvarkyti po tokių įvykių.

Mažiausiai trys jūrininkai - sargy
biniai, (leidę sovietų šnipus į JAV-bių 
ambasadą už seksą ir pinigus, bus 
teisiami karinio teismo.
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Reikš mingas 
J- Vizbaro 

ro manas
Pernai, Čikagoje, Lietuvių istorijos 

draugija išleido rašytojo Jono Vizbaro 
Sūduvo romaną antrašte: "Kur bėga 

Šešupė". Romanas pažymėtas tarsi 
antrąja antrašte: "Sūduva ir Marijam
polės gimnazija Priešaušryje".

Šiame romane talentingos rašytojo 
plunksnos dėka atgimsta tas laiko
tarpis, kuriame caristinės Rusijos 
okupacijos metu lietuviai, siekdami 
mokslo, kartu dirbo ir tautinės 
sąmonės atgaivinimo darbą.

Veikale figūruoja Dr. Jonas Basa
navičius - mūsų tautos atgimimo 
tėvas ir daugelis kitų mums žinomų 
veikėjų. Romane ryškiai atsispindi 
slaptai leidžiamų laikraščių reikšmė 
mūsų tautai. Romanas įdomus tuo, 
kad autorius svarbius mūsų tautai 
faktus apraizgo gyvais dialogais ir 
įtikinamomis situacijomis. Įvairių vei
kėjų poelgiai psichologiškai pagrįsti.

Pradėjus skaityti pirmus romano 
lapus pasijunti sugrįžęs į Lietuvą, 
pavasarį ir iki romano pabaigos 
jautiesi, kad susitinki pažįstamus 
ūkininkus, džiaugies jų džiaugsmais ir 
liūdi dėl jų vargų. Lietuvos gamtą ir 
žmones autorius vaizduoja su gilia 
meile. Taip pat ryškiai perduoti ano 
meto lietuvių, siekiančių mokslo, 
siekimai, svajonės, noras kuo skubiau
siai atsikratyti lenkiškų bei rusiškų 
įtakų.

Šį romaną rašytojas Jonas Vizbaras 
- Sūduvas parašė su tikslu, kad iškeltų 
Marijalmpolės Valstybinės Rygiškių 
Jono vardo gimnaziją, jos reikšmę 
lietuviškos sąmonės atgimimui. Tas 
jam puikiai pavyko.

Marijampolės Valstybinė Rygiškių 
Jono vardo gimnazija buvo įsteigta 
1867 metais caristinės Rusijos, kad 
kuo greičiau surusintų pietinės Lietu
vos provinciją - Sūduvą, atitraukiant 
lietuvius nuo lenkų kultūros ir 
Bažnyčios įtakos. Tačiau, priešingai 
okupanto norams, rusiškoje gimna
zijoje įsižiebė lietuvių tautinio atgi
mimo židinys. Sūduvos krašto ūki
ninkų vaikai, besimokydami ir gimna
ziją baigę, ryžtingai stojo darbuotis 
savo tautos ir savo gimtosios kalbos 
atgimimui ir laisvei.

Per pirmąjį savo gyvenimo šimtmetį 
gimnazija sukūrė ištisą epochą, tur
tingą istoriniais įvykiais ir garsais, 
mūsų tautai nusipelniusiais žmonėmis. 
Paruošė ir į gyvenimą išleido didelį 
skaičių intelektualų, kurių įtaka buvo 
ir šiandien yra jaučiama visame 
Lietuvos politiniame, visuomeniniame 
ir kultūriniame gyvenime.

Agnė Lukšytė

Lietuva Japonijos 
televizijoje

Prieš keletą metų į Lietuvos 
generalinį konsulatą New Yorke 
kreipėsi vieno iš didžiausio Japonijos 
televizijos-radijo tinklo po pasaulį 
keliaujanti filmuotojų grupė, kuri 
pasisakė renkanti medžiagą kultūrinei 
televizijos programai NHK (Nippon 
Hoso Kyokai). Televizijos tinklas turi 
savo atstovybes Washingtone, Los 
Angeles ir Azijos bei Europos 
kontinentuose. Į grupės programą 
įtrauktas ir medžiagos rinkimas apie 
Pabaltijo valstybes.

Brangiam tėveliui

A. A. Petrui Klygiui

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Ženei ir Tadui Grinčeliams ir šeimai.

Tamara ir Benius Vingiliai 

Eugenija Bliokienė.

Lietuvą grupė pasirinko kaip Pa
baltijo kraštų atstovę. Sutartą dieną) 
generalinį konsulatą atvyko keturių 
asmenų grupė su filmavimo aparatais 
ir čia praleido visą dieną filmuodama 
konsulatą darbo eigoje ir rekordavo 
pasikalbėjimus su Lietuvos genera
liniu konsulu. Pasikalbėjimuose buvo 
apžvelgta naciškoji ir sovietinė Lie
tuvos okupacija, JAV-jų ir kitų 
valstybių okupacijos nepripažinimas 
ir Lietuvos diplomatinės bei konsula- 
rinės tarnybos egzistavimas, jų veikla 
JAV-se ir kitur. Net Lietuvos 
trispalvė turėjo būti Iškabinta iš 
penktame aukšte esančio generalinio 
konsulato lango, kad filmuotojal 
galėtų ją nufilmuoti.

Kai jau apie šį Japonų televizijos 
bendrovės vizitą buvo spėta užmiršti, 
šių metų sausio vidury netikėtai buvo 
gautas iš Tokijo vieno japono Akito 
Lida tokio turinio angliškai rašytas 
laiškas: "Man padarė didelį įspūdį TV 
programa, kuri supažindino su jūsų 
konsulato veikla Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir pastangas suvienyti 
lietuvius visame pasaulyje.
"Apgailestauju, kad Japonijoje nėra 
Lietuvos respublikos istorijos japonų 
kalba. Šioji aplinkybė reiškia, kad jūsų 
krašto istorijos čia neįmanoma studi
juoti. Tad aš norėčiau priėjimo prie 
Lietuvos respublikos istorijos anglų ar 
vokiečių kalbomis. Prašau nurodyti 
knygas, kurios supažindintų su Jūsų 
krašto istorija". Šiam Lietuva susido
mėjusiam japonui tuojau buvo pasiųs
ta dr. Kosto Jurgėlos "History of the 
Lithuanian Nation" ir kitokios infor
macinės medžiagos.

Studij ų ss aval t ė
Kviečiame skaitytojus apsilankyti 

34-toje Europos Lietuvių Studijų 
Savaitėje, kuri šiais krikščionybės 
jubiliejiniais metais įvyks Londone 
nuo 1987 m. liepos 26d. iki rugpiūčio 2 
d. Popiežiaus pasiuntinys D. Britani
joje arkivyskupas Barbarlto sutiko 
koncelebruoti mišias rugp. 1 d. 
paminėti 600 m. krikščionybės j 
Lietuvą įvedimo jubiliejų.

Studijų Savaitės adresas yra: Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, 
London SW15 5PH.

Studijų Savaitės metu bus įvairios 
paskaitos, ekskursijos, koncertas, tė
vynės valandėlė ir k. Registracijos 
mokestis 25 svarai ir pilnas išlaikymas 
165 svarai vienam asmeniui visai 
savaitei. Pagal dabartinį kursą išeitų 
40 ir 264 US doleriai.

Visais Studijų Savaitės reikalais 
kreiptis į: Lithuanian Study Week, 
Lithuanian House, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.Čekius ir k. 
rašyti Lithuanian Study Week vardu.

Kas norėtų anksčiau atvažiuoti ar 
pasilikti po Studijų Savaitės gali 
užsisakyti atostogas netoli Londono 
esančioje gražioje Lietuvių Sodyboje. 
Pilnas išlaikymas vienam asmeniui 
vienai dienai kainuoja 25 svarai, arba 
40 US doleriai.

Pasiteiravimui adresas: Lithuanian 
House Ltd., Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT. 
Tel. 01-727-2470. Čekius ir k. rašyti 
Lithuanian House Ltd. vardu.

M. Bajorinas 
Studijų Savaitės Komitetas
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Užgeso liepsnojusi žvakė. 
Pietų kryžius užmerkė akis ...

A. A.
STASIUI RAMOŠKIUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliai užjaučiame jo mylimą broli, mūsų mielą 
bičiulį, Vytą Ramoškį su žmona Albina, seseris Eleną ir Ziną, žmoną Laidą, 
dukrą Roziną, brolį Antaną Vilniuje ir visus artimuosius ir draugus.

Vingiuotas gyvenimo kelias,
Stasy, dar viliojo tave pabūt su savais
Ir nors skausmas sukaustė krūtinę,
Su šypsniu mums sudie pasakei ...

L. ir A. Baltrūnai 
V. ir A. Baltrukoniai 
K. ir L. Bartaškai 
Teresė Bikulčienė 
Elena Korsakaitė 
A. ir M. Kasperiūnai
A. ir G. Ramanauskai 
Zigmas Poškaitis

SROVĖ
Per rudenio purvą, pribarstytą 

siūbuojančių beržų geltono vario, 
eina žmogus. Jo stambi figūra truputį 
linktelėjusi. Tamsių garbanų sruogą, 
išlindusią iš po kepurės, taršo rudenio 
vėjas. Drabužiai purvini ir šviesus 
lagaminas aptaškytas, lyg, rodos, jis 
visą dieną būtų stovėjęs vieškelyje, 
kuriuo buvo pravaryta viso sodžiaus 
kaimenė. Žmogus, pakankamai jaunas, 
lengvai šoka per griovį į taką ir, 
galvodamas, kad vieškelyje sausiau, 
vėl grįžta atgal. Pavakarys. Jį lydi 
saulė. Lapai, kaip dienos, krinta 
žemėn ir saulės laidoje atrodo .dar 
geltonesni. Stačiai degantys, kaip 
rudenio laukais beklaidžiojančios 
liepsnelės. Žmogus mina šias liepsne
les į purvą, prisimindamas, kad 
šitokiais rudenimis jis išvažiuodavo 
tuo pačiu vieškeliu pro beržus, kaip jo 
lagaminas, ligi pačių viršūnių aptaš
kytus juodais taškais, kur kranksėdavo 
varnos.

Jų kranksėjimas jam visada primin
davo mirtį, ir atrodė, kad ne šalna, 
ateidavusi kas rudenį, balta, kaip jo 
tėvo galva, bet šitas beprotiškas 
varnų kranksėjimas barstė lapus.

Nesuskaitomą daugybę kartų Jis 
važiavo šiuo vieškeliu. Kažin ar 
daugiau bevažinės? Buvo aukso die
nos. Veždavo dažniausiai brolis. Ir 
pavasariais dulkančiu keliu, kad beržų 
viršūnėse nebe varnos krankdavo, bet 
švilpdavo pasiutusi volungė ir mili
jonas žvirblių čirkšdavo šakose, jis 

K al£ di nės dovanos
GI MI NĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų.
Muitą turi susimokėti patys siuntinių gavėjai.
Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir 
pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys Nr.10 - 1986
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, velvetinės džinsinės kelnės, 
vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina - $ 250

Siuntinys Nr. 11 - 1986
Sportinio tipo striukė - bliusonas, "Adidas" firmos sportiniai batai, 
vyriškas arba moteriškas nertinis, nailoninė arba vilnonė skarelė. 
Siuntinio kaina $290

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu.
Dėl smulkesnių informacijų ir įvairių klausimų pašom rašyti:

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

Telef. 01 460 2592.

grįždavo. Tuo pačiu keliu, kuris tada 
dulkėdavo, paskui jų vežimą ties
davosi ilga siaura Juosta, prikabinta 
skalbinių. Jie stabtelėdavo, žiūrė
dami, kaip miežiai kalasi ir, rodos, 
matydavo seklyčioje prie alaus stik
linių besibučiuojančius senius. Jis 
mąstydavo, kokį lauko gabalą turės 
nupjauti tėvas, kad kitą rudenį vėl 
galėtų tuo pačiu keliu išvažiuoti. Jis 
žiūrėdavo į nusiminusias, kaip motinos 
rankos, nuleistas beržo šakas ir 
nesuprasdavo, kodėl beržas liūdnas. 
Jis ir dabar nežino kodėl, bet beržas ir 
gluosnis jam visada atrodo liūdni ir kai 
saulei šviečiant pakyla net ir mažas 
vėjelis, jam atrodo iš jo nuleistų šakų, 
kaip rankų, judesio, kad medis verkia. 
Daug kartų jį čia pravežė tėvas, bet 
dar daugiau brolis. "Brolis", - taria 
žmogus ir sustoja. Rodos, brolio visai 
nebuvo. Bet jis gražiausiai prisimena 
jo stambią figūrą ir aštrų balsą. 
Žmogus valandėlę stovi kelyje, lyg, 
rodos tas prakeiktas purvas būtų jį iš 
proto išvaręs, kad jis dabar nebetiki 
net savo brolio buvimu. Žmogus 
atsiremia į beržo liemenį, kaip į 
draugo petį. Beržas jam daug ką 
galėtų papasakoti. Jis matė brolį 
tūkstančius kartų ir girdėjo į volungės 
panašų jo švilpimą ir dainą. O vieną 
kartą brolis nedainavo. Beržas galėtų 
papasakoti kodėl. "Ne, nereikia. 
.Žinau , kad broliui buvo liūdna", taria 
žmogus pusgarsiai. Dainavo visa 
viensėdija. Buvo vakaras, ir saulė 
leidos. Kaip dabar. Žmogus vėl ima 
minti purvą. Jo mėlynos kelnės ir 
šviesus lagaminas dar labiau margėja.

Kurinių paroda
Dail. Alfonsas Dargis, tapytojas 

dekoratorius, grafikoje pasižymėjęs 
spalvotais medžio raižiniais, iš JAV 
grįžo V. Vokietijon ir apsigyveno 
Friedrichshafene prie Konstancos 
ežero, kur žada tęsti kūrybinį savo 
darbą. Jo kūrinių parodą šį pavasarį 
surengs Konstancos universiteto 
meno galerija

Dviejų lietuvių dailininkų - 
Prano Gailiaus ir Antano Mončio 
kūrinių parodą Paryžiaus lotynų 
kvartale esančiame savo bute surengė 
Arūnas Paliulis, kai Paryžiuje viešėjo 
grupė atostogaujančių lietuvių 
gydytojų iš JAV ir Kanados. Dail. P. 
Gailius parodon įsijungė grafikos ir 
tapybos darbais, skulptorius A. 
Mončys - skulptūromis.

Saulė tik metras nuo miško viršūnių. 
Bet žmogus nesiskubina. Ne, nebėra 
reikalo, nes čia pat namai. Jo tėvo ir 
jo brolio namai. Tik ne jo paties. Tik jo 
vaikystė ir širdis šiems namams 
tepriklauso. Bent jam taip atrodo, nes 
jis daug tėvų prakaito tuo rudenio 
keliu išvežė. 0 jo paties prakaito tiek 
maža šiose dirvose ir šiuose nepapras
tuose namuose, kurie dabar, su 
saulės spinduliuose degančiais langais, 
atrodė lyg pasakų pilis, apie kurią, dar 
mažas būdamas, skaitydavo ir mo
tinai, ir tėvui, ir bernams. Būdavo 
pasakoje labai graudžių vietų ir 
sakinys užspringdavo. Nors gėda 
būdavo, bet skaitydavo toliau, nes 
matydavo, kad ir tėvui, ir motinai, ir 
bernams liūdna. Lyg teisybė būtų, o 
ne pasaka. Taip, bet tada buvo 
pasakos. Tik gyvenimas ne pasaka, o 
negraži teisybė. Pasakoje sugrįždavo 
karalaitė ir karaliūnas ją nešiodavo 
ant rankų. Ir laimė būdavo didesnė už 
turtus ir turtai už laimę. 0 gyveni
miška pasaka sunki ir kieta, kaip 
akmeninis grindinys toje miesto gat
vėje, iš kurios jis dabar išvyko ir gal 
niekada negrįš. Ne, jis neišvyko, bet 
išbėgo, kadangi mažai bebuvo likę 
vietos.

Neperdaug naujų atėjo į miestą, bet 
vietos neproporcingai sumažėjo. Ir 
vietos, ir oro. Ir tvanku pasidarė. 
Daug tvankiau negu kada prieš tai. O 
gal ir iš jo tėvo ūkio išvys jį tas pats 
tvankus sunkumas kur nors į mišką. 
Taip ir bus ten daug laisvės ir vargo. 
Žmogus vėl atsiremia į naujo beržo 
liemenį ir žiūri į namus. Jo tėvo namai. 
Toliau kiti, kaimynų. Toliau laukai ir 
vėl namai. Ūkiai, beržai, klevai, 
kūdros ir gandralizdžiai. Netoliese 
miškas. Pušynas, kaip siena. Tuose 
laukuose ir namuose buvo didelio ir 
plataus džiaugsmo, sruvenusio kas
dien, neišsenkamai, kaip upės. Dabar 
tos tėvo trobos atrodo lyg mažesnės. 
Jos stovi lyg išsigandusios ir, rodos, 
nori smegti į žemę. Tik vienas tvartas 
vis tebestovi išdidžiai, raudonu stogu, 
kaip įkaušusio berno skruostai, iššau
kiančiai žvelgdamas į dangų.

Tėviškė. Žmogus žiūri į ją, lyg 
bijodamas grįžti. Nenustebs tėvas 
kodėl grįžo, nes kvietė grįžti, bet 
kažkodėl nesinori baigti kelio. O 
kieme tuščia. Rodos, šulinio svirtis 
turėtų girgždėti ir linkčioti, kaip 
jauni, peranksti į augštį išbėgę, vėjelio 
judinami pakluonės alksniai. Rodos, 
turėtų girdėtis kibirų tarškėjimas ir 
gyvulių šnirpštimas. Žmogus stovi 
pakelėje, kaip užmiršta žagrė, tikė
damas, kad jo niekas nemato. Taip 
gera iš tolo žiūrėti į namus.

A.B. 
Tęsinys sekančiame "M.P" nr. 15.

Žinios
Popiežius Jonas Paulius II aplankė 

Čili valstybę, bandydamas sušvelninti 
konfrontaciją tarp gen. Pinochet 
vyriausybės ir bažnyčios dėl žmogaus 
teisių pažeidimo. Eilė demonstracijų 
prieš vyriausybę popiežiaus vizito 
metu buvo policijos numalšintos.

Vakarus pasiekęs Sovietų disiden
tas fizikas Igor Geraščenko, gyvenęs 
Kijeve Černobilio atominės jėgainės 
katastrofos metu, apkaltino Sovietų 
S-gą nuslėpusią katastrofos aukų 
skaičių.
Jo žiniomis Sovietų ligoninėms Kijeve 
buvę nurodyta užrašyti nuo katastro
fos mirusius kaip "išrašytus iš 
ligoninės" arba "nereikalaujančiais 
tolimesnio gydymo". Jo draugų 
apskaičiavimu per pirmus penkis 
mėnesius po katastrofos Kijevo ligo
ninėse mirę apie 15000 žmonių.

Sovietų S-gos atstovai užginčijo 
Geraščenko žinias ir tvirtina, kad 
teisingas yra jų paskelbtas 31 
žuvusiųjų skaičius.

1986 m. antroje pusėje ir šių- metų 
pradžioje paslaptingomis aplinky
bėmis mirė trys britų mokslininkai, 
dirbę prie slaptų gynybos projektų, o 
ketvirtas mokslininkas dingo sausio 
mėnesį.

Britų parlamentarai reikalauja 
ištirti, ar nėra ryšio tarp šių įvykių.

Nuo balandžio 1 d. Vakarų Vokie
tijos piliečių pasai palaipsniui pakei
čiami plastinėmis kortelėmis, kurias 
galės skaityti kompiuteriai. Kortelės 
yra privalomos visiems piliečiams 
virš 16 metų amžiaus. Dabartinių 
pasų pakeitimas kortelėmis numato
mas užbaigti iki 1992 metų.

Graikijos ministeris pirmininkas 
Andreas Papandreau pravedė per 
parlamentą įstatymą, na
cionalizuojantį apie 130 tūkstančių 
hektarų Graikų Ortodoksų bažnyčios 
žemių. Šis įstatymas iššaukė krašte 
visą eilę priešiškų demonstracijų.

Graikijos vyriausybė planuoja nusa
vinti ir visus tremtyje D. Britanijoje 
gyvenančio buvusio Graikijos kara
liaus Konstantino turtus, paliekant 
jam tik šeimos kapines netoli nuo 
Atėnų.

Londone iš varžytinių parduotas 
vienas iš garsiausių Vincento Van 
Gogh tapytų paveikslų už rekordinę 
24.750.000 svarų sumą. Išvertus į 
australų valiutą tai sudarytų virš 52 
milijonų dolerių. Paveikslas, vaizduo
jąs saulėgrąžas, buvo įsigytas 1934 
metais už 2000 svarų.

Atidengę šnipų lizdą, prancūzai 
ištrėmė tris Sovietų diplomatus. 
Atsirevanšuodama, Sovietų S-ga pas
kelbė, kad ištrems šešis prancūzus, 
keturis diplomatus ir du prekybos 
firmų atstovus. Dabar Prancūzija 
paskelbė už šnipinėjimą ištremianti 
dar tris Sovietų diplomatus.

Sydnejaus vakariniuose priemies
čiuose, Cranebrook akmens laužyk
loje, archeologas kun. E. Stockton 
užtiko 47 000 metų senumo primi
tyvių įrankių. Jeigu mokslininkai 
nesuklydo radio aktyvios anglies 
metodu apskaičiuodami įrankių am
žių, tai pats anksčiausias žinomas 
žmogaus pėdsakas pasaulyje.

Modernus žmogus, homo sapiens, 
Europoje įrodomas tik prieš 35 000 
metų, o anksčiausias radinys Šiaurės 
Amerikoje datuojamas prieš 25 000 
metų.

Mūsų Pastųgė Nr. 14 1987. 4. 13 pusi. 5

5



DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

MI NĖ.JI MAI
Laisvajame pasaulyje gyvenantys 

lietuviai, be abejo, ir šiais metais 
stengėsi iškilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 69- tąjį 
sukaktį. Spaudoje pasipylė sriautas tų 
minėjimų aprašymų. Minėjimai praėję 
sėkmingai, iškilmingai, su specialiomis 
pamaldomis, kalbomis, meninėmis 
programomis. Minėjimų ypač buvo 
gausu JAV telkiniuose. Daugelyje 
vietų minėjimus ruošė visos 
organizacijos susitarusios - bendrus. 
Tačiau kažkur jų buvo ruošta po 
keletu, ar net kelioliką.

Iš viso minėjimų Amerikoje buvo 
suruošta apie šimtas. Tačiau viso 
pasaulio lietuvių sostinėje Čikagoje 
buvo truputį kitaip.

Čia buvo suruošta virš dešimties 
minėjimų. Juos atskirai ruošė ALTA 
padaliniai, LB apylinkės, įvairios 
organizacijos, lituanistinės mokyklos, 
jaunimas. Ar gerai, kad Čikagoje 
tokių minėjimų buvo gausu?

Žinoma, pagrindinis, ruošiamas 
ALTO sutraukia į Marijos aukšt. 
mokyklos auditoriją apie tūkstantį 
žmonių ir čia sumetama laisvinimo 
reikalams apie dešimt tūkstančių. 
Nežiūrint šio didžiojo minėjimo, 
Čikagoje ir apylinkėse, kaip minėjau, 
ruošiami atskiri, atskirų organizacijų 
minėjimai. Manoma, kad tokių 
minėjimų gausą paskatina aukų 
rinkimo būdas.
Mat kiekviena organizacija, ar tai 
ALTA ar tai LB ar kitos organizacijos 
atskirai renka aukas. Ir pažymėtina, 
kad, sakysime, LB rengtuose 
minėjimuose taip pat sumetama 
nemenkos sumos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Dėl tų aukų rinkimo, dėl pinigėlio 
ALTA senokai bara LB, kam ji 
"graibsto” vasario 16-tosios proga 
renkamas aukas. Tuo tarpu LB, 
dirbanti taip pat milžiniškos apimties 
darbus, įskaitant ir politinę veiklą taip 
pat reikalinga daug ir didelių išteklių. 
Tad o kaip gi lėšas sutelksi. 
Minėjimai ir yra tam proga. Tik LB 
vadovaujantys asmenys aiškiai ir 
įsakmiai pabrėžia, kad kiekvienas 
aukotojas turi laisvą valią, be 
prievartos, be įpareigojimų, savo auką 
atiduoti tokiam veiksniui kurio darbus 
labiau vertina. Atrodo, kad čia niekas 
dėl to neturėtų pykti. Ir jeigu būtų 
tas principas visuotinai pripažintas, 
sutarta, tad gal ir atskirų minėjimų 
rengimas atpultų, o būtų vienas ir 
aukos renkamos visiems veiksniams 
minėjimų metu.

Bet, atrodo, tokios "vienybės" 
negreitai susilauksime. O pagaliau, 
jeigu į ruošiamus minėjimus dar 
susirenka pakankamas skaičius 
žmonių, tad ko čia ir besisieloti. 0 tik 
palinkėti visiems sėkmės.

Spaudoje, minėjimams praėjus, 
pasirodo straipsnių, aptariančių 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
pobūdį. Iki šiol minėjimai tebevyksta 
nusistovėjusia, sena tvarka. Todėl jie 
gana vienodi, gal tik tiek gerai, kad 
mums, vyresniesiems, iš naujo 
pakutena jausmus, susigraudiname 
netekę tėvynės, atiduodame auką ir 
vėl laukiame kitų metų minėjimo.

Taigi spaudoje buvo ne kartą 
siūloma, kad vyresnieji ir visų 
minėjimų rengėjai susitartų su 
jaunimu, jų veikėjais ir pavestų jiem 
tokius minėjimus suruošti.
Žinoma, vyresnieji sudarytų jiems 
užnugarį, bet pačias programas pa
ruoštų ir vykdytų jaunimas.

Jaunimas, be abejo, daug 
išradingesnis, turįs daugiau naujų 
idėjų, metodų, kaip sudominti ne tik 
lietuviškąją visuomenę, bet 
svarbiausia, kad mus išgirstų 
svetimieji, tų kraštų gyventojai.

Nežiūrint tų jau seniai siūlomų 
naujų būdų, šiais metais, atrodo, 
nedaug kur pasinaudota jaunimo 
talka. Kalbėtojai jau mums pažįstami, 
senesniosios kartos. Tos pačios mintys 
ir pagraudenimai, kad Lietuva tebėra 
pavergta, kenčianti, persekiojami likę 
tėvynėje už išpažinimą tikėjimo, už 
laisvesnį žodį. Tai mes girdime 
kasdien savo spaudoje ir to 
nestokojame minėjimuose.

Atrodo, kad "pagrindiniai 
kalbėtojai" gyveno istorine preitimi, 

■tačiau neatrodo, kad buvę giliau 
pažvelgta iš esmės į dabartinę 
pavergtą Lietuvą, ten gyvenančius, 
kuriančius, dirbančius lietuvius.

Neatrodo, kad būtų buvę bandyta 
giliau pažvelgti į pačią pavergtos 
tautos sielą, lietuvių lūkesčius, patį 
gyvenimą. Žinoma, tokios studijos 
reikalauja gilaus įžvalgumo į pačią 
tautą, į jos dabartinį gyvenimą.

Taigi ir jaunosios kartos kalbėtojų 
prie pulto nedaug tebuvę susilaukta. 
O vistik labai būtų pravartu.

Spaudoje taip pat iškeltas 
klausimas, kad tokiomis progomis, 
tokiose minėjimuose būtų tinkamai 
svetimiesiems pristatytas ir pavergtos 
tėvynės rūpestis. Net gal ruoštini 
minėjimai amerikiečiams ar tų kraštų 
žmonėms, kur gyvename. Mums labai 
svarbi spauda jos nusiteikimas mūsų 
atžvilgiu, mūsų problemomis. 0 čia ir 
reikia surasti kelius užsiangažuoti 
didžiosios ir lokalinės spaudos 
žmones, radijo ir televizijos kanalus. 
Žinoma, čia reikia išradingumo. O gal 

jaunoji karta, gyvenusi tų kraštų 
aplinkoje, daug efektingiau sugebėtų 
tokių priemonių surasti. Ar Jaunimas 
būtų paslaugus? Neabejoju. Tik reikia 
su jaunimu nuoširdžiai susėsti dirbti ir 
jam pavesti uždavinius vykdyti, bet ne 
rūbinėse drabužius priiminėti.

Tad turime ištisus metus iki 
sekančių minėjimų. Pabandykime 
surasti naujus kelius ir pavergtos 
tėvynės vadavimui bei mūsų tautos 
problemų sprendimui.

Laiškas iš Adelaidės
Kai baigėsi Sydnejuje Lietuvių 

Dienos, namo grįžę, kai kurie adelai- 
diškiai susigraudinę iki ašarų skun
dėsi, kad buvę gėda prisipažinti 
adelaidiškiu esant, kai Dainų Šventėje 
vietoj Lituanikos choro dalyvavo tik 
būrelis choristų. Jaunimo koncerte 
pasirodė tik Jonas Pocius, vienas pats 
atgrojęs už kelis, o tautinių šokių 
šokėjai visai nepasirodė.

Kur dingo mūsų šaunusis "Žilvinas" 
visuomet buvęs iškiliųjų šokių grupių 
priešaky? Nelengva rasti į šį klausimą 
teisingą atsakymą. Gal nėra Adelai
dėje lietuviško jaunimo? Gal pritrū
kome jaunimo vadų? Nieko panašaus. 
Jaunimo turime apsčiai. Tik nueikite į 
sportininkų balių ar sporto šventę. 
Nustebsite, kiek čia jaunimo suplau
kia. Kai kada jų čia susispiečia iki 
poros šimtų. Žinoma, kiek sunkiau 
pritraukti jaunimo vadovus, kurių 
žymi dalis yra sukūrę šeimas ir 
pašaliniams užsiėmimams neberanda 
laiko. Bet štai Adelaidės Jaunimo S- 
ga nutarė, kad jau gana " Žilvino" 
šokėjams atostogauti. Prašo visus, 
norinčius šokti tautinius šokius, skirtą 
dieną susirinkti į Lietuvių namus. 
Grupės vadovu sutiko būti patyręs šioj 
srity Bruno Sabeckis.

Reikalui esant, jį pavaduos Rūta 
Bielskytė-Sankauskienė, ilgesnį laiką 
buvusi šios grupės vadove. Belieka 
laukti, kad tėvai sudarytų sąlygas ir 
paskatintų savo jaunimą lankyti 
tautinių šokių grupės repeticijas. 
Kitų metų gale turėsime Adelaidėje 
Lietuvių Dienas, tad laikas pradėti 
ruoštis.

Mūsų žinomoji skulptorė I. Pocienė 
nuo kovo 15 d. iki balandžio 5 d. 
suruošė savo skulptūros darbų parodą 
drauge su menininkais Silvio Apponnyi 
ir Anne Hider. Paroda vyko Algate 
Crafts Galerie.
Kovo 28 d. suėjo dešimt metų, kai 
Adelaidėje pradėjo veikti lietuviškas 
radijo. Kelis metus lietuviškų 
programų moderatoriumi buvo V. 
Baltutis. Vėliau šias pareigas perdavė 
L. Gerulaičiui, kuriam visą laiką 
talkina J. Vabolienė. Šiame laikotarpy 
per lietuvių radiją perduota virš 
penkių šimtų programų. Visa tai 
pareikalavo nemaža darbo ir kantry
bės. Radijo vadovai išminėjo ilgus

Vytas ir Albina Ramoškiai, mylimo mirusio brolio Stasio Ramoškio 
atminimui,aukoja Mūsų Pastogei $50.

Nelemta tau buvo į Tėvynę sugrįžti, 
Aplankyti tėvų be ženklo kapus, 
Vien tik sielvartas slėgė krūtinę 
Palikai tu be žodžio tylus ...

sąrašus asmenų, vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusių prie programų 
paruošimo ir jų perdavimo, o taip pat 
sudėjusiems pinigines aukas lietuviš
kos radijo valandos išlaikymui. Vi
siems buvo pareikšta nuoširdi padėka.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų 
radijas visuomet paruošė rimtas 
programas, sutelkė didelį būrį įvairių 
sričių talkininkų ir niekuomet neįsi- 
vėlė į asmeniškumus. Atsimenant, kad 
radijo valandos koordinatoriai už savo 
įdėtą darbą negauna jokio atlyginimo, 
esame jiems dėkingi ir linkime dar 
ilgai kiekvieno šeštadienio ryto 9 vai. 
prikelti užsimiegojusius lepūnus.

Lietuvos Krikšto 600 jubiliejų 
Adelaidės lietuvių parapija nutarė 
atšvęsti dviem datom: birželio 27-28 
dienomis, kai ši šventė bus švenčiama 
Lietuvoje - Vilniuje ir lapkričio 21-22 
dienomis Kristaus Valdovo šventėje. 
Minėjimą suorganizuoti ir jį pravesti 
yra sudarytas specialus komitetas. 
Lapkričio 21 d. vakare bus suvaidinta 
šiai progai P. Pusdešrio parašyta 
drama "Vardan Dievo". Veikalą 
scenai ruošia Ą.L.T. Vaidila, jau 
dabar telkiantis scenos menu besido
minčius buvusius ir naujus vaidintojus.

Ilgesnį laikotarpį silpnus gyvybės 
ženklus rodę skautai, nutarė sukrusti. 
Sudaryta "Vilniaus" skautų tunto 
nauja vadovybė, tokios sudėties: 
Tuntininkė - Danutė Baltutytė, adju
tante - Audra Milen, Iždininkas - 
Antanas Pocius ir sekretorė - Elena 
Bulienė.

Naujoji skautų vadovybė visa 
jaunatviška energija įsitraukė į skau
tišką darbą. Belieka, kad tėvai 
paragintų savo prieauglį aktyviai 
įsijungti į skautų eiles. Norėdami 
parodyti, kad Adelaidės skautai tik
rai gyvi, tunto vadovai balandžio 
mėn. 4 d. suruošė Stalbų sode iešminę, 
o balandžio 25 d. ruošiamas Lietuvių 
namuose kaimiškas subatvakaris, į 
kurį kviečiami visi adelaidiškiai orga
nizuotai užimti stalus ir jaukiai su 
skautais praleisti vakarą.

Taigi naujuosius metus pradėjome 
išsibudinę iš snaudulio ir yra vilties, 
kad iki ateinančių Lietuvių Dienų 
tikrai parodysime, kad adelaidiškiai 
nėra iš kelmo spirti ir sugeba 
neblogiau pasirodyti už kitas koloni
jas.

(LIETUVIU K00PERHT1UĖ KREDITO DRAUGIJA TRLKfl) 
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1 - 3 P P 
Tel: 328-1957

Sekmadieniais 
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Tel: 709 8662

A. A.
VERONIKAI BARŠTI E N EI

mirus, giliai užjaučiame dukteris Janiną Vabolienę, Ziną Zakarauskienę, 
Viktoriją Kristensen ir sūnų Juozą Cesnaitį, jų šeimas bei artimuosius ir 
kartu liūdime.

ALB Newcastle Apylinkės valdyba.

PA DERA

A.A. BENEDIKTO LIŪGOS
sūnūs ir duktė, nuoširdžiai dėkojame visiems Newcastle ir Sydney 
tautiečiams ir draugams, už maldas, ir užuojautas pareikštas žodžiu ir 
raštu. Ir tiems kurie galėjo kartu su mumis palydėti mūsų tėvą į Viešpaties 
ramybę.
Ypatingas ačiū prel. P. Butkui, A. Kramiliui ir D. Ankienei.
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ADELAIDE
Gėrėjosi mūsų 

dainomis
ir Šokiais

Yra malonu ir džiugu, kad mūsų 
Adelaidės lietuvės moterys peržen
gusios 50 ar daugiau metų, nesnaudžia 
prie televizijos aparatų, bet eina, 
dirba, repetuoja ir savo dainomis bei 
šokiais žavi ne tik tautiečius, bet ir 
kitus. Moterų oktetas vadovaujamas. 
Gen. Vasiliauskienės jau seniau įsi
kūrė, bet tautinių šokių grupė 
vadovės Br. Lapšienės "priežiūroje 
yra dar tik naujagimis, kuris betgi 
sparčiai auga ir stiprėja.

28-to kovo abu ansambliai buvo 
pakviesti atlikti meninę dalį Vyresnio 
amžiaus moterų festivalyje, kuris 
įvyko Norlangoje puikiame, naujame 
Moterų sveikatos ir TAFE College 
pastate. Festivalį suorganizavo Social 
Workers Ass. paremiant daugeliui kitų 
organizacijų. Čia daug darbo įdėjo 
adelaidiškė D. Neverauskaitė.

Pats festivalis vyko visą dieną nuo 9 
vai. ryto. Moterys galėjo dalyvauti 
diskusijose, kurių pasirinkimas įvai
rus. Finansai ir pinigų investavimas, 
senatvė ir vienišumas, kūrybinis 
ieškojimas - rašymas, poezija, daina
vimas, yoga, virimas, rankdarbiai ir 
daugybė kitų. Viskas buvo labai gerai 
paruošta su ekspertais vadovais 
praktiškose ir diskusinėse klasėse.

Moterų dalyvių buvo apie 300. 
Festivalis užbaigtas lietuvių okteto ir 
tautinių šokių grupės koncertu.

Didelė teatro salė pilna žiūrovių ir 
štai į sceną, muzikos taktan išėjo 
okteto ir šokėjų moterys. Dainininkės 
apsirengusios ilgom sukniom su rudos 
spalvos tulpėm apačioje, persijuo- 
susios tautinėm juostom ir gintaro 
karoliais ant krūtinių. Šokėjos spal
vingais tautiniais rūbais.

Pirmas šokis "Audėjėlė". Antras 
"Rugeliai" pritariant oktetui su 
daina. Vadovei G. Vasiliauskienei 
palydint pianinu, oktetas padainavo 
"Tėviškėlė" - Br. Budriūno ir "Nemu
no kloniai" - A. Paltanavičiaus. 
Pramirgėjo šokis "Šustas" ir vėl dvi 
dainos - "Pienė" - A. Vaitkevičiausir 
"Lauksiu ateinant" - A. Raudonikio. 
Atsisveikinimui grakščiai sušoktas 
šokis "Kepurinė", o šokant "Noriu 
miego", moterys iš publikos buvo 
kviestos prisidėti bendram festivalio 
užbaigimui.

Buvo malonu sėdėti publikoj ir 
stebėti australių moterų besišyp
sančius veidus, klausant mūsų dainų ir 
sekant mūsų tautinius šokius. Viskas 
ėjo sklandžiai, šokiai plaukte plaukė, 
o okteto dainavimas glostė širdį. 
Padėka vadovėms G. Vasiliauskienei 
ir Br. Lapšienei ir bravo senjorėms 
moterims. Tegul jos dar ilgai šoka ir 
dainuoja skleisdamos lietuvišką tau
tinį meną mums ir kitiems.

V. Marcinkonytė - Neverauskienė

PERTHE
Lietuvos . Krkščionybės 600 metų 

Jubiliejus Perthe paminėtas kovo 1 
dieną.
Iškilmingas šv. Mišias St. Mary 
katedroje atnašavo J. E. Pertho 
arkivyskupas, J. V. Foley conceleb- 
ruojant Dr. A. Savickui ir trims 
australų kunigams.

Šv. Rašto skaitymus atliko Ginta
ras, Vytenis ir Birutė Radzivanai. 
Gražų ir ilgą pamokslą pasakė 
arkivyskupas. Jis yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos ir katalikų bažnyčios 
Lietuvoje istorija ir dabartine padė
timi. Baigdamas padėkojo kun. Dr. A. 
Savickui už iškilmių suorganizavimą ir 
paminėjo, kad lietuvis klierikas R. 
Račkauskas už metų bus įšventintas 
kunigu.

Po pamaldų, Lietuvių namuose 
bendri pietūs ir minėjimo tęsinys. 
Minėjimą pravedė B. Radzivanienė; 
pasveikino arkivyskupą ir svečius. 
Sveikinimo kalboje J. E. arkivyskupas 
kartu ir atsisveikino, nes turėjo kitų 
pareigų. Tuo pačiu laiku išvko 
opozicijos atstovas Mr. J. Bradshaw.

Paskaitą skaitė A. Čižeika.

Motinos Diena bus ruošiama gegu
žės 3 d. Po pamaldų Lietuvių namuose 
bendri pietūs, paskaita ir meninė 
dalis. Kas nori pasirodyti meninėje 
programoje, prašomi iš anksto pra
nešti v-bos p-kei E. Petrukėnienei. 
Bus pravesta loterija, tai tautiečiai 
maloniai prašomi paaukoti fantų.

Metinis susirinkimas šaukiamas Lie
tuvių namuose gegužės 17 d. 3 vai. 
p.p.
Bus metinės veiklos pranešimai ir 
naujos valdybos rinkimai.

Radijo valandėlė bus balandžio 14 
d. 6.30 vai. vak. per 6NR radijo stotį.

Golfo varžybos. P.L.S. klubo 
"Tauras" golfo sekcija prašo paskelb
ti, kad š. m. velykinių golfo varžybų 
užbaigtuvės ir laimėtojams dovanų 
įteikimas įvyks Lietuvių namuose 
Velykų pirmadienį, t.y. balandžio 20 
d. 6 vai. vak. Vaišės bus suneštinės; 
orui leidžiant, bus užkurta ugnis savo 
atsineštos mėsos kepimui.

Golfu įdomaujantys tautiečiai ma
loniai kviečiami vaišėse dalyvauti, 
nedelsiant pranešant apie tai golfo 
kapitonui Prof. Z. Budrikiui. Bus 
plokštelių muzika ir šokiai. Įėjimas - 
kas kiek aukos. Dėl smulkesnės 
informacijos kreiptis pas golfo kapi
toną. 
...................................
AR ŽINOTE, KAD:

1913 metais buvo baigtas 
Panamos kanalas. Duagiau kaip 25 
tūkstančiai žmonių žuvo kasant 
kanalą.

Paprasta namų musė gali apkrėsti 
žmogų apie trisdešimt įvairiom ligom.

Tf Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia jaunimą tarp 16 - 35 metų į

JAUNIMO SUVAZlAVI

kuris įvyks balandžio 17-18 dienomis
JĘjps, Atidarymas 10 vai. rytos

V
*

Suvažiavimo tikslas yra supažindinti jaunimą su Kongreso paruošimo o 
darbais ir siekiais, išrinkti atstovus kurie reprezentuos Australijos jaunimą 
Kongrese, dalyvauti paskaitose, pasitarimuose. Didįjį Šeštadienį ruošiamas 
margučių dažymas. &

Dėl tolimesnės informacijos ir dėl nakvynės suvažiavimo metu, prašome 
kreiptis į ALJS valdybą. o

Kviečiame atsilankyti į klubo

M I B I
kuris įvyks šeštadienį balandžio 25 d. 7.30 v.v. Lietuvių namuose

Bus gera muzika, turtinga loterija, skani vakarienė ir rinkimas gražiausiai 
išmargintų margučių.
(Vigi yra kviečiami atsinešti savo margučius)

Kaina - nariams $10, nenariams $15.
Užsisakyti stalus pas M. Žioglenę, tel. 458 1102.

Melbourne L. K. valdyba

A. A. Leonardui Karveliui

mirus, jo žmonai Halinai ir sūnui Kęstučiui su žmona, gilią užuojautą 
reiškiam ir kartu liūdime.

Juzė ir Jonas Penkaičiai.

PADĖKA

Visiems mane lankiusiems ligoninėje, drąsinusiems laiškais, 
prisiuntusiems dovanėles ir už mane skirtas maldas, atsimindamas jūsų 
nuoširdumą, su pagijusia širdim dėkodamas linkiu prisikėlusio Kristaus 
ramybės Velykų šventėse.

Bronius Genys - Bass Hill, NSW.

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"ŠTAI ŠITAS YRA MUSŲ DIEVAS"

Izaijo 25:8 mes skaitome: "Jis 
sunaikins mirtį amžinai; ir Viešpats 
Dievas nušluostys ašaras nuo kiekvie
no veido". Čia turime labai puikų 
pažadėjimą. Pranašo pasakyta, kad 
Dievas "atims, "prarys", arba galuti
nai "sunaikins mirtį" ir visas kentėji
mų ir ašarų priežastis. Apaštalas 
Povilas turėjo omenyje tą patį Dievo 
pažadą, kuomet rašydamas apie 
Kristaus karaliavimą jis pasakė, kad 
jis turi karaliauti iki nepadės visų 
savo neprietelių po savo kojomis, ir 
kad paskiausiai bus sunaikinta pati 
mirtis. - 1 Kor. 15:25,26.

Mirties sunaikinimu bus atimta daug 
ašarų, nes ji yra didžiausia sielvartų 
priežastis. Pamąstykime koks bus 
pasaulis kuomet jame nebus mirties!

Skelbimas

Kaip skirtingas bus būsimasis pasaulis 
nuo dabartinio! Tuokart nebebus ligų, 
nei skausmo, nei susilpnėjimo metų 
metams praeinant; todėl nereikės 
rūpinties ir planuoti apie senatvę, 
apie mirtį ir graborių.

Todėl nestebėtina kad tada kai 
žmonės pamatys visus tuos stebėtinus 
palaiminimus, kurie ateis į juos per 
Jėzų, kurs mirė už juos ir dabar yra 
jųjų Valdovas, jie atsilieps į jiems 
suteiktuosius palaiminimus, sakydami: 
"Štai šitas yra mūsų Dievas, mes jo 
laukėme, ir jis išgelbės mus; šitas yra 
Viešpats, mes jo tikėjomės; mes 
džiaugsimės ir linksminsimės jo išgel
bėjimu". (Iza. 25:9). Tokiu būdu 
nusilenks kiekvienas kelias ir kiekvie
nas liežiuvis išpažins, kad Jėzus yra 
Viešpats, ir visa tai bus daroma Dievo 
Tėvo garbei. - Pil.2:10,ll.

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

R E IVI K I M E

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, menų 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:

A. A. VERONIKAI B A RŠTl E N EI

mirus, giliai užjaučiame dukteris, Janiną, Ziną, Viktoriją ir sūnų Juozą, jų 
šeimas bei artimuosius ir kartu liūdime.

Newcastle Lietuvių Diskusijų klubas.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC 

44-50 Errol Street North Melbourne. Victoria. Funerals of Distinction
Visą koresopondenciją ir aukas prašome siusti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
A. L. Fondo Valdyba.

17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD. NS. W.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą
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SYDNEJUJEMūsų Pastogei

A. GORANSONIENĖ Kanada$20

"MŪSŲ PASTOGEI" 
AUKOJO:

J. BAIKOVAS NSW $ 5
J. PAŠKEVIČIUS Tas. $ 5
VL. KAUNECKAS NSW $ 5
A. MALINAUSKAS W.A. $ 5
K. PELURYTIS NSW $ 5
J. GRIŠKAITIS NSW $ 5
V. GL1ONERTAS NSW $10

V. VOSYLIUS NSW $ 5
.A. BRONKIENĖ NSW $10
St. JARMALAUSKAS NSW $ 5
St. MONTVIDAS NSW $ 8.75
K. SCITNICKIENĖ NSW $10
J. GUDAITIS NSW $10
J. KNULYS NSW $ 5
A. BARTKUS NSW $ 5

E. SVIRKLIENĖ NSW $50

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

E. BALTUTIS Vic.
J. RŪBAS Vic.
S. P. (Goulburn) NSW

MELBOURNE
A LB Melbourne Apylinkės v-ba 

sušaukė kvo 29 d. metinį bendruo
menės susirinkimą Lietuvių namuose. 
Dalyvavo virš 100 lietuvių. Pirminin
kas R. Šemetas susirinkimą atidarė, 
papasakodamas apie buvusios v-bos 
veiklų, kuri veikė energingai ir 
sąžiningai.

Buvo sudaryta mandatų komisija iš 
šių asmenų: V. Lazauskas, J. Balčiū
nas, A. Bajoras.

Susirinkimui pirmininkavo Albertas 
Bladzevičius, sekretoriavo Irena 
O'Dwyer.

Iš pasiūlytų 8 kandidatų naujos 
Apylinkės valdybos sudarymui, slaptu 
balsavimu buvo išrinkti šie asmenys: 
Dr. Jonas Kunca - 77, Dr. Arūnas 
Staugaitis - 70,-Fridą Savickienė - 61, 
Kęstutis Lynikas - 59, Jonas Tamošiū
nas - 50.
Kandidatai: V. Juozapavičienė - 48, 
J. Zonius - 28, V. Kružienė - 22.

Revizijos komisiją sudaro: V. 
Ališauskas, A. Šimkus, J. Šniras. 
Garbės teismas:
kun. Dr. P. Dauknys, A. Bladzevičius, 
J. Petraitis.

Susirinkimas buvo užbaigtas Lietu
vos himnu.

Aukos
J. Visbaras $75 BENDRUOMENEI' 
V. Žygas $70
Po $20: B. Prašmutaitė, V. ir R. 
Aniuliai, R. Šemetas.
Po $10: H. S. Statkai, Aug. Mackevi
čienė, B. ir A. Kymantai, Kun. 
Petrauskas
A. Butkutė, V. Kuncaitis, PR. Šarkis, 
Vyt. Vaitkus, V. Stagis, E. Šeikienė, J. 
Grigaitienė, M. ir P. Baltučiai ir J. 
MeiliūnasS.
Po $5: V. Ribačiauskas, J. Keblys, J. 
Valiauga, S. Savickienė, S. Pala- 
vickas,
J. Žalkauskas, J. Žitkevičienė, A. 
Ramanauskas, O. Aleknienė, R. 
Rakūnienė,
P. Mažylis, J. Zonius, G. Žemkalnis, 
Dr. K. Zdanius, ir Alg. Žilinskas. 
Po $2: Didžienė ir P. Binkus.
A LB Melbourne Apylinkės valdybą

PADĖVĖTŲ RŪBŲ VAJUS.

Kaip anksčiau taip ir šiemet 
Sydnejaus Apylinkės valdyba, talki
ninkaujant Alfai Savickienei, praves 
padėvėtų rūbų rinkliavų Punsko 
lietuviams, Lenkijoje. Kaip patirta 
iš padėkos laiškų, mūsų tautiečiams 
Lenkijoje paramos tikrai reikia.

Suaukotus rūbus prašome vežti pas 
A. Savickienę, 82 John St. Lidcombe, 
arti St. Joachimo bažnyčios, kurioje 
sekmadieniais vyksta lietuviškos pa
maldos.
Telefonas 649 9399. Jeigu neturite 
galimybės patys rūbus pristatyti, 
prašome paskambinti A. Giniūnui 
telefonu 787 4596.

Rūbų vajus tęsis iki balandžio 27 d. 
Labai prašome, kas gali iš aukotojų, 
pridėti po keletu dolerių drabužių 
persiuntimui. Tiktai, nedėkite pinigų j 
rūbų kišenes. Perduokite A. Savic
kienei, Apylinkės valdybos nariams 
arba pasiųskite čekį A. Savickienės 
adresu.

Persiuntimui, reikalinga baltų pa
klodžių ar panašios baltos medžiagos 
gabalų.

* * *
Sydnejaus lietuvių pensininkų klu

bas gegužės mėn. 14 d, ketvirtadienį 
ruošia iškylą į Camden savo nariams ir 
svečiams.

Svečiai, norintieji dalyvauti išky
loje prašome užsiregistruoti pas 
pensininkų klubo valdybos narius arba 
lietuvių namų raštinėje, įmokėdami 
$10, iki gegužės 7 dienos.

Susirinkimo' vieta prie lietuvių 
namų Bankstowne.
Išvyksime punktualiai 8 vai. ryto.

M. Šidlauskienė - sekretorė.

etine
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

Australijos Lietuvių Fondo Antano 
Krauso vardo Šaltinių biblioteka 
randasi Melboumo Lietuvių klubo 
patalpose. Bibliotekos vedėjas Juozas 
Mikštas.

Turimų knygų sąrašus turi 
Adelaidės, Canberros, Sydnejaus 
lietuviški knygynai ir Lietuvių 
Informacinis biuras Adelaidėje, o taip 
pat sekančios australų bibliotekos: 
National Library-Canberra, Monach 
University, Melbourne University ir 
State Library of Victoria.

AUKOS FONDUI:

$100 J. Ivoška (240) ir LKVS 
"Ramovė" Adelaidė (900), $20, A. ir 
A. Urnevičiai (119), $6 B. Jurgelionis 
(105), $5 J. Siurblys (22) - visi iš S. A.

Sveikiname naujus šimtininkus: B. 
Jurgelionį ir A. A. Urnevičius. Ačiū 
visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas.

VIETOJ GĖLIŲ 
A. A.

Stasio Ramoškio

atminimui A. ir V. Baltrukoniai, Vic. 
aukoja "Mūsų Pastogei" 10 dol.

* * *
Pagerbdama

A. A.

ATITAISYMAS
"MP" Nr. 13, 4-tam puslapy, E. 

Jonaitienės straipsnyje" Žydai gandus 
pavertė istorija", antroje skiltyje 
(žemiau kun. Zenono Ignatavičiaus 
atvaizdo), vietoj klaidingai išspaus
dinto žodžio: "nekaltino" turėtų būti 
- "neskatino".

Mūsų Pastogė Nr. 14 1987. 4. 13 pusi

Leonardų Karvelį 
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoja 

$10.

Salomėja Zablockienė - Perth.

^d?****************^*^**^**^

# *
S SYDNEJAUS LIETUVIŲ |
* NAMUOSE į

16-18 LAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414
.................................. ...................... #

&* Sekmadienį, balandžio 26 d. 2.30 p.p.

S

Daug laimikių, puiki nuotaika.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. *

& Gegužės mėn. 2 dieną šeštadienį 8 v. v. tradicinis

METINIS KLUBO

Programoje: visiems žinomi Sydnejaus "Linksmieji broliai" ir niekam 
nežinomi "Dainuojantys direktoriai", "svajonėlės" ir kiti talentai.

įėjimas $25 asmeniui įskaitant vyną, šampaną ir karštus pietus. o 
Svečiai bus aptarnaujami prie stalų.

Šokiai iki 1 vai. ryto. Apsirengimas vakarinis.
Baliaus metu bus traukiama loterija - pirma premija Evos Kubbos 
paveikslas. o

* .. Loterijos bilieto kaina - $ 1. Loterijos bilietai jau platinami.
įį, Kviečiame jau dabar sudaryti savo svečių grupes ir užsisakyti stalus, nes 2 

vietų skaičius ribotas.
VALDYBA

YOUR FUTURE 
IN FOREIGN AFFAIRS

If you:
• have graduated or will complete a degree this year;
• are interested in international affairs;
• want to play an active role in promoting and protecting 

Australia’s interests overseas; and
• would like to be involved in challenging and varied 

public administration work in Australia.

We invite you to apply to enter the Australian diplomatic 
service, at Foreign Affairs Trainee (Assistant Research 
Officer) level, commencing in January 1988.
• Applications close on 30 April 1987.
• Applicants must hold Australian citizenship, although 

permanent residents may be offered employment on 
probation pending the granting of citizenship.

• Details and application forms are available from 
Department of Foreign Affairs Offices and Regional 
Offices of the Public Service Board in State capitals 
and from:

The Recruitment Officer
Diplomatic Staff
Department of Foreign Affairs 
CANBERRA ACT 2600

The Department of Foreign Affairs is an equal opportunity 
employer.

AB 1-2684203 (85-2Į

&

Kviečiame visus gausiai atsilankyti į L.K. V. S-gos R AMO VĖ Melbourne įį. 
skyriaus ruošiamą VAKARONĘ, kuri įvyks š. m. gegužės mėn. 2 dieną, 
šeštadienį Liet, namuose, 4.30 vai. p.p.

Po skanios vakarienės, svečias iš Sydnejaus P. Sakalauskas parodys^ 
specialiai paruoštą video filmą-montažą - iš lietuvių meninio gyvenimo 
išeivijoje.

Stalus prašome užsisakyti nevėliau balandžio mėn. 29-tos dienos pas V. 
Žiogą, Lietuvių klube, arba tel. 458-1102 ir pas F. Sodaitį, parapijos 
kioske arba tel. 569-9578 po 6-tos vai. vakare. Veiks gausi fantais loterija.

a Vakarienės kaina tik 5 doleriai.
Laukiame visų. L.K.V. S gos Ramove

p Melbourno skyriaus valdyba I?
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