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NEWS RELEASE BY LIONEL BOWEN
DEPUTY PRIME MINISTER AND ATTORNEY-GENERAL

HEAD OF SPECIAL INVESTIGATIONS UNIT APPOINTED

A former member of the National Crime Authority, 
Mr B.F. Greenwood, Q.C., will head the Special Investigations 
Unit being established to investigate the allegations of 
serious war crimes listed and detailed in the Menzies Report.
Announcing the appointment today, the Attorney-General, 
Mr Lionel Bowen, said the Unit would also investigate any 
other allegations of serious war crimes, including allegations 
received by the Government from the Simon Wiesenthal 'Centres 
in the United States and Israel.

Canberra

AUSTRALIJOS BALTŲ TARYBA IR TYRINĖJIMAI DĖL TARIAMŲJŲ 
KARO NUSIKALTĖLIŲ BUVIMO AUSTRALIJOJE.

Karl Linnas atvyko ( JAV-bes 1951 m. Prasidėjus apkaltinimams, buvo 
ieškota, kuris kraštas priims Jį. Panama buvo sutikusi jį priimti, bet pasaulinis 
žydų kongresas karštai užprotestavo.

K. Llnno duktė Anų tvirtina, kad jos tėvas nekaltas. Jei jo sovietai tuoj pat 
nenežudys, tai iškels tokią garsią bylą, kokios pasaulis dar nematė ir 
negirdėjo.

Kari Linnas, apklausinėjamas žurnalistų, pasakė "God bless Amerika" 
(Tegu Dievas laimina Ameriką)

Paskutinės žinios apie Kari Linną yra sekančios: jis buvo nuskraidintas į 
Pragą, o po to sovietų pareigūnai jį įsodino į lėktuvą, skrendantį į Maskvą.

Jums turbūt yra žinoma, kad 
Australijos Baltų Taryba (ABT) yra 
įgaliota visų trijų Pabaltijo tautų 
Australijos Bendruomenių Krašto 
Valdybų, jas atstovauti tiek Val
džioje, tiek ir "media". AB Taryba 
energingai, bet atsargiai ir apgal
votai, ėmėsi šio uždavinio. Šiuo metu 
ABT galvoja optimistiškai, nors to 
besąlyginiai nenori teigti, kad Pabal- 
tiečių Bendruomenių interesai bus 
tinkamai apsaugoti besivystant įvy
kiams.

AB Taryba supranta, kad mūsų 
bendruomenėje yra palinkimas kreip
tis į parlamentarus, reporterius ir 
šiaip įvairius asmenis šiuo kompli
kuotu ir jautriu reikalu. Mes supran
tame, kad kai kurie pabaltiečiai 
neturėjo progos pasekti mūsų veiklos 
ir todėl jus čia informuojame. Res
pektuodami kiekvieno asmens laisvę 
turėti asmenišką nuomonę šiuo jautriu 
reikalu, jūsų Australijos Baltų Tary
bos atstovai, jums patardami, pateikia 
sekantį, sutrauktą ir toli gražu ne 
pilną nuomonės pareiškimą. Mūsų 
manymu jis yra suprantamas viduti
niam australui, o svarbiausia, jis 
nekompromituotų Australijos pabal- 
tiečių ir nežalotų geros jų reputa
cijos. Šis suprastintas pareiškimas 
duodamas anglų kalboje, kad paleng
vinti iškeltų minčių perdavimą angliš
kai kalbantiesiems.
1. TI,e baltic people condemn anti
semitism.
2. Baltic people wish all Australians to 
realise that they also, suffered 
terribly in World War II at the hands 
of the Nazis and, especially, at the 
hands of the Soviets but the baltic 
people do not deny or belittle the 
horrible suffering of the Jewish people 
at the hands of the Nazis.
3. The baltic people support the 
punishment of true, proven war 
criminals.
4. Whilst suspecting that most 
allegations of war criminality raised 

K A R L LINAS DEPORTUOTAS

Aukščiausias JAV-bių teismas atmetė esto Kari Linnas, 67 m, apeliaciją ir 
penki Niujorko policininkai nuvežė jį į Kennedy lėktuvų stotį.

Teismų procedūros tęsėsi aštuonerius metus: 1980 - 1987.
1962 m. sovietų teimas paskelbė, kad K. Linnas buvo koncentracijos stovyklos 
viršininkas Tartu, Estijoje, 1941 ir 1942 metais. Jis davęs parėdymą 2000 
žydų, daugiausia vaikų nužudymui. Sovietų teismo procedūroje buvo pašaukti 
liudininkai, kurie liudijo savo akimis matę, kaip Linnas žudė žydus.

by Jewish organizations in USA and 
elsewhere have their source in the 
USSR, the baltic people do not 
believe that there is any conspiracy 
between Soviet agents and the 
leadership of the Australian Jewish 
Community.
5. The baltic people defend the 
right of all Australians to a 
resumption of innocence until guilt is 
proven and to a fair trial.
6. The baltic people reject the 
taking of evidence by Australian 
courts within USSR or areas under its 
influence.
7. Baltic people ask the Government 
to include in any legislation a 
recognition that evidence given in 
Australia by Soviet citizens with 
relatives still in the USSR may be 
given under duress.
8. The baltic people condemn the 
slandering of whole communities by 
needless or wilful emphasis on the 
nationality of a person accused.
9. The baltic people oppose depor
tation or extradition to the Soviet 
Union or Eastern Europe because of 
the deficient administration of justice 
in those areas and because of the 
danger that persons might be sub
sequently punished for actions other 
than war crimes, e.g. for escaping 
from the USSR.
10. The deportation of baltic people 
to the USSR is even more repugnant 
because, like the Australian Govern
ment, Balts maintain that the USSR 
illegally occupies the Baltic States.

In summary, baltic people ask that 
an Australian citizen accused to-day 
of committing war crimes in another 
country be no better off or worse off 
than if that same alleged crime had 
accured in Australia.
Šį pareiškimą paruošė ir jums pateikia 
ALB Krašto Valdybos skirti atstovai į 
Australijos Baltų Tarybą, būtent Dr. 
Algis Kabaila (pirmininkas), Vytas 
Patašius ir Laurie Cox

SUL AI KJĖ
NUO L Ę

S A DŪN AI TĘ

Sacharovo žmona Yelena Bonner iš 
Maskvos perdavė žinią Vakarų žinių 
agentūrom, kad balandžio 2 d. 
suareštavo Nijolę Sadūnaitę, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras iš New 
Yorko. Anot pranešimo, Sadūnaitė 
buvo suimta prie namų Vilniuje. 
Paskutinėmis žiniomis iš Vilniaus buvo 
paleista po dviejų valandų.

Buvusiai kalinei Sadūnaitei buvo 
išduoti nauji registracijos dokumentai, 
bet ją įspėjo, kad ji bus traukiama 
baudžiamojon atsakomybėn už tuos 
metus, kuriais nesiregistravo, patvir
tino Lietuvių Informacijos Centras. 
Pagal Sovietų įstatymus, buvusieji 
kaliniai turi užregistruoti savo namų 
adresą ir darbovietę su milicija. Tiems 
kurie to neatlieka, gresia kriminalinis 
"veltėdžiavimo" apkaltinimas ar ad
ministracinės pabaudos.

Sadūnaitę saugumas pirmą kartą 
suėmė 1974 m. už LKB Kronikos Nr. 
11 perrašinėjimą. Ją nuteisė trim 
metam lagerio ir trim tremties už 
antl-sovietinę agitaciją ir propa
gandą. Atlikus bausmę, ji 1980 m. 
sugrįžo į Lietuvą.

Jau penkerius metus, nuo 1982 ji
slapstėsi išvengti naujo arešto už savo 
įsitikinimus. Pirmoji dalis jos prisimi
nimų pasiekė Vakarus 1983 m. ir jau 
buvo atspausdinta įvairiomis kal
bomis. Antroji dalis jos memuaro 
pasiekė Vakarus šiais metais. Trini
ty Communications leidykla, Lietuvių 
katalikų religinės šalpos rūpesčiu 
išleidžia jos memuarus anglų kalba šį 
mėnesį.

BANDO
S USI T AI K YTI

Sovietai pakvietė Kinijos komu-
nistų partiją, kad prisiųstų atstovus į 
revoliucijos 70 metų sukaktį. Revo
liucija įvyko 1917 m. spalio mėn.

Sov. Sąjunga tikisi atstatyti tiesio
ginį ryšį su kitu komunistiniu kraštu - 
Kinija.

Čekoslovakijos ministeris pirmi
ninkas Lubomir Strougal nuvyko į 
Kiniją šešių dienų vizitui.

Kinija davė suprasti, kad jie 
atsisuks į sovietų pusę, jeigu sovietai 
pataisys tris neigiamybes: atitrauks 
kariuomenę iš Afganistano, nustos 
remti Vietnamo okupacines pajėgas 
Kampučįjoj ir sumažins karinį iš
dėstymą palei kiniečių sieną.

Sovietai spaudoj pareiškė, kad 
nevięfl Sov. Sąjungos Ir Kinijos 
valdžios turėtų bendrauti, bet ir 
abiejų kraštų komunistų partijos tapti 
artimos viena kitai.

Oficialus kiniečių pareigūnas pa
reiškė, kad abiems komunistų parti
joms bus daug sunkiau susiartinti, 
negu išvystyti bendrą kalbą tarp 
abiejų valdžių.
Rytų Vokietijos vadas Honecker ir 

Lenkijos vadas generolas Jaruzelski 
pernai lankėsi Kinijoj. Šįmet į Kiniją 
vyks Bulgarijos prezidentas Todor 
Živkov.

" AI DS" LI G O NI AI

Manoma, kad 1990 m. NSW valstija 
turės maždaug 3000 "Aids" ligonių. 
Jų gydymui bus išleista 120 milijonų 
dolerių: vaistai, daktarai ir ligoninių 
priežiūra.

Kiekvienas ligonis, sergąs "Aids" 
liga, kainuos maždaug 40,000 dolerių: 
jo priežiūra ligoninėje, vaistai ir 
daktarai maždaug 6-9 mėnesių laiko
tarpyje, nes po to jie mira. Šiandien 
NSW valstijoj yra 320 "Aids" ligonių. 
140 ligonių yra gydomi St. Vincent 
ligoninėje. Dr. Gold pareiškė, kad jau 
yra sudaromas planas, kaip galima 
trumpiau tokius ligonius laikyti ligoni
nėse.

Naujai išrastas vaistas AZT bus 
pradėtas naudoti Australijoj maždaug 
po mėnesio. Gydant "Aids" ligą 
vaistais, ligonys tampa mažakraujai, 
tenka duoti jiems kraują reguliariai.

NSW Raudonojo kryžiaus direk
torius Dr. Gordon Archer yra susirū
pinęs, nes reikės parūpinti kraujo 
atsargas.

Dr. Gold pasakė, kad Australia 
gamins vaistus prieš "Aids", nes tai 
būtų pigiau negu importuoti iš 
užjūrių.

M. A
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ISB A N D YKI ME

Šiais sukaktuviniais krikščionybės 
metais judama visaip ir visomis 
kryptimis. Iškilmės Romoje, minėjimai 
visose išeivijos kolonijose, koncertai, 
kantatos, oratorijos, paskaitos, semi
narai, specialūs leidiniai, Lietuvos 
vyskupų atsišaukimai į tautą - visa tai 
Juk yra ryškūs sukaktuviniai ženklai, 
kalbantys apie ypatinguosius metus, 
per kuriuos norima eiti su didesniu 
garsu, pasiekiančiu viso pasaulio šalis, 
kurių dėmesys visada yra svarbus ir 
pačiai okupuotos Lietuvos bylai.

Tačiau tie metai netrukus pasi
baigs. Ateis kiti, gal vėl s.u kokiom 
svarbiom sukaktim, išjudinančiom pla
tesnius savos visuomenės sluoksnius. 
Ir yra labai svarbu, kad visi tie 
išjudėjimai nesustotų, pasibaigus iš
kilmėms ir dingus ryškiesiems minėji
mų ženklams. Labai Ir labai svarbu, 
kad kas nors po viso to pasiliktų. 
Kitaip gi visi tie didieji užmojai, 
pareikalaują iš rengėjų daug darbo ir 
lėšų, taptų tartum kokiais blykstelė
jimais nuobodžioje pilkumoje.

Krikščionybės sukaktuviniai rengi
niai turėtų būti uždegančios žiežir
bos. Po 600 metų mums jau būtų pats 
laikas krikščionybės nebelaikyti už 
darytose šventovėse. Laikas ją išvesti 
už šventoriaus sienų. Šiandien į ją 
nebegalime žiūrėti vien tik kaip į 
religiją, vienokia ar kitokia konfesine 
forma pasireiškiančią. Krikščionybė 
reikalinga gyvenimui. Kiekvienam 
žmogui ji turi tapti gevenimo būdu. 
Platesnėj apimty ji turėtų būti tam 
tikra sistema, kurios atmetimas pa
saulį veda į krikščionišką pagonybę, 
daug žalingesnę, negu buvusi stab
meldystė, nes pasislėpusi po tuo pačiu 
krikščionybės vardo stogu, susiforma- 
linusi, apsidangsčiusi, bet jau prara
dusi savo tikrąją paskirtį.

Ir okupuotos Lietuvos valdytojai 
šiandien labiausiai bijo krikščionybės 
išvedimo į viešumą. Ją sąmoningai 
laiko uždarę šventovėse, kurios yra 
tapusios tikinčiųjų 
koncentracinėmis stovyklomis. Bet 
koks prasiveržimas laikomas 
kišimusi į valstybės reikalus ir dažnai 
baudžiamas.

Nesunku tai paaiškinti žinant, kad 
ateizmas yra neatskiriama komunis
tinės ideologijos dalis. Sunkiau čia 
suprasti laisvuosius Vakarus, sunkiai 
krypstančius krikščionėjimo linkme. 
Dar vis idealizuojama medžiaginė 
gerovė, kadaise buvusi viena iš 
ryškiausių emigracijos tikslų. Dar vis 
naudojamos klaidingos žmogaus įver
tinimo matuoklės, kur viskas nusve- 
riama ne tuo "koks tu esi", bet "kiek 
tu turi".

Suliberalėjusi kapitalistinė struk
tūra, taip idealizuojanti medžiaginį 
gyvenimą, neriboto visokeriopo lais
vėjimo siekiais leidžia kiekvienam 
individui, net jau nuo pat vaikystės, 
apsispręsti už vienokį ar kitokį
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MEI LES JĖG Ą

gyvenimo būdą. Sunku tad ir čia 
pasukti, krikščionėjimo linkme, kur 
gyvenimo kelias nurodomas, o ne 
pasirenkamas.

Žmogaus ir žemės garbinimo įsibė
gėjime visų tų sunkumų kažkaip ir 
nebejaučiama, nes stengiamasi visose 
srityse atsipalaiduoti nuo bet kokių 
varžtų, nors jie yra būtini žmogaus 
dvasiai. Taigi būtinas yra ir su
krikščionėjimas. Tai pati reikalin
giausia pažanga, be kurios vargu ar 
bus kada išspręstas žmogaus laimės, 
socialinių rūpesčių ir gyvenimo tikslo 
klausimas. Kol kas dar niekas nenu
rodė geresnio pakaitalo, nors buvo ir 
yra bandoma ką nors prieš pastatyti. 
Ir kai iš tikrųjų žmonija laukia naujų 
posūkių, prasiveržiu visuomenės ir 
pasaulio keitimo sąjūdžiai gana grei
tai patraukia, ypač jaunesniąsias 
kartas, aiškiai visuomet pasisakančias 
už pažangą. Tai suprantama. Tačiau 
atmintinas tik vienas dalykas: pažan- 
gėjimas nereiškia griovimo bei atsi
sakymo to, ką dabar turime. Pozityvus 
ir šiandien pasauliui labiausiai reika
lingas pažangėjimas yra esamų dalykų 
gerinimas ir pritaikymas laiko rei
kalavimams. Tad Ir krikščionybei 
pakaitalo nereikia. Reikia tik jos 
praktiškesnio pritaikymo, ir tai gana 
plačioje skalėje - nuo šeimos iki 
parlamento rūmų ...

Jau buvo visais laikais išbandytos ir 
dabar dar bandomos įvairlaformės 
smurto, pavydo ir neapykantos jėgos, 
sukėlusios karus, terorus, okupacijas, 
nekaltų žmonių žudymus. Vieną kartą 
reikėtų pasukti kita linkme ir išban
dyti meilės jėgą, kuri tegali būti visų 
painių ir kasdieninių problemų patiki
miausia sprendėja. Žingsnis po žings 
nio visiems reikia eiti prie jos.

C. Senkevičius 
"Tėviškės Žiburiai" 

jmj- r.
BALTU TARYBA
UZGIRIA ALB

Melbourno Lietuvių namuose balan
džio 12 įvykusiame viešame susirin
kime Australijos Baltų tarybos pirmi
ninkas dr. Algis Kabaila pritarė 
Australijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos susitikimui su Austra
lijos Federalinės valdžios teisingumo 
departamento tarnautojais ryšium su 
naujai steigiama "Ypatingų tyrinė
jimų įstaiga" (Special Investigation 
Unit - SIU) tyrinėti karo nusikal
tėlių buvimą Australijoje.

Į užklausimą iš publikos ar yra 
tikslinga Bendruomenės vadovybei 
kištis į sferą, kurioje jau veikia 
Australijos Baltų taryba, dr. Algis 
Kabaila atsakė, kad: "Kiekvienas 
protingai padarytas pareiškimas daro 
įtakos vyriausybės nusistatymui. 
Australijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos susitikimas su teisin

gumo depart, tarnautojais parėmė ir 
sustiprino Baltų tarybos veiklą ir 
dėlto yra sveikintinas.”

Australijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pakviestas dr. Algis 
Kabaila Melbourno lietuviams padarė 
pranešimą apie Australijos Baltų 
tarybos veiklą ir jos žygius valstybi
nėse įstaigose atsižvelgiant į pernai 
paskelbtą Menzies report, bei jame 
padarytas išvadas ir rekomendacijas. 
Viena iš rekomendacijų yra įsteigimas 
jau minėto Y patingos kvotos įstaigos 
(Special Investigation Unit - SIU). 
Dr. A. Kabaila pabrėžė, kad šios 
įstaigos sudarymas ir įstatymo formu
lavimas dar tebėra svarstymų stadi
joje. Ir įstatymo formuluotojai. ir 
parlamentas, kada šis įstatymas bus 
svarstomas, gali daryti įvairius pakei
timus. Jo nuomone yra labai svarbu, 
kad visas šis procesas būtų atidžiai 
sekamas ir reikalui esant atitinkamai 
reaguojama. Baltų taryba tam kreips 
visą savo dėmesį.

Per jau turėtas diskusijas su 
teisingumo departamento tarnautojais 
Norman Raeburn Woltring paaiškėjo, 
kad Australijos piliečiai, kurie pilie
tybę turėjo daugiau kaip dešimt metų 
ir kurie nėra teisiami už dabar 
įvykdytus nusikaltimus, savo piliety
bės prarasti negali. Iš to seka, kad 
žmonės turintieji Australijos pilie
tybę, nors ir būtų apkaltinti karo 
nusikaltimais, iš Australijos negali 
būti deportuoti. Neturintieji Australi
jos pilietybės negali būti deportuoti į 
kraštus, kurių teisinė sistema žymiai 
skiriasi nuo Australijos teisinės sis
temos, ar kuriuose už panašius 
nusikaltimus yra skiriamos žymiai 
griežtesnės bausmės.

Baltų taryba taip pat atsiekė, kad 
priklausymas kuriam nors kariniam ar 
policiniam vienetui nebus laikomas 
karo nusikaltimu. Bus siekiama, kad 
būtų įrodyta kiekvieno apkaltintojo 
asmeniška kaltė.

Pagal iki šiol veikiančius Australijos 
įstatymus karo nusikaltimais apkal
tintuosius gali teisti tik kariuomenės 
teismai. įstatymai bus pakeisti taip, 
kad karo nusikaltimais apkaltintieji 
bus teisiami civilinių teismų, laikantis 
visų šių teismų taisyklių. Apkaltin
tieji turės teisę turėti gynėją, kurio 
pareiga bus įrodyti teismui įteiktos 
medžiagos nepriimtinumą. Tai yra 
ypač svarbu, kai bus svarstoma 
kaltinamoji medžiaga teismui patiekta 
iš sovietinių šaltinių.

Teisingumo departamentas atsi
žvelgė ir į pabaltiečių pageidavimą 
nepavadinti "Ypatingų tyrinėjimų 
įstaiga" (Special Investigation Unit - 
SIU) Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
naudojamu Office of Special investi
gations - OSI vardu, nes šios įstaigos 
reputacija dėl jos naudojamų metodų 
pabaltiečių tarpe yra bloga.

Baltų tarybos pirmininkas paste
bėjo, kad taryba atmeta bet kokį 
antisemitiškumą bei rasizmą, kurį kai 
kas bando primesti Australijoje gyve
nantiems pabaltiečiams. Dr. A. Ka- 
bailos ir Baltų tarybos nuomone 
kreipiantis į valstybines įstaigas, ar 
turint reikalų su viešo susižinojimo 
priemonėmis, kaip spauda, radijas, 
televizija yra labai svarbu pabrėžti, 
kad mes nesame nusistatę prieš vieną 
ar kitą grupę, bet ieškome teisingumo, 
nes mes patys esame nacizmo ir 
komunizmo aukos.

Tai ypač išryškėjo iš dr. A. Kabailos 
susirašinėjimo su lietuviu advokatu, 
gynusiu ir pasiekusiu gerų rezultatų 
panašiose bylose, iškeltose Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse.
Po pranešimo vykusiose diskusijose 

atrodė, kad tik keletas žmonių 
susipažino su federalinei vyriausybei 
įteiktu Menzies Report. Dr. Kabaila 
patarė daugiau dėmesio atkreipti į tai 
kas yra tame dokumente.

Neinformuoti atsakymai ir išpuoliai 
svetimųjų tarpe mums gali padaryti 
daug žalos. Taip pat yra verta 
išstudijuoti JAV anglų kalba išleistą 
lietuvio advokato Žumbakio knygą, 
kurioje jis aprašo savo veiklą ginant 
lietuvius, apkaltintus karo nusikalti
mais, bei metodus, kuriuos naudojo 
OSI sudarydama kaltinimus.

J.Mašanauskas

Tėvynėje

Lietuvių informacijos centras Niu
jorke paskelbė, kad Lietuvos vyskupai 
kovo mėnesi du kartus kreipėsi į 
tarybinę valdžią, prašydami ištaisyti 
skriaudas tikintiesiems.

Kovo 3 jie parašė raštą, kad 
Vilniaus vyskupas Julijonas Stepona
vičius Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus proga būtų paleistas iš 
tremties ir galėtų eiti nekliudomas 
savo pareigas.
Kovo 11 Lietuvos vyskupai paragino 
paleisti kunigus Alfonsą Svarinską, 
Sigitą Tamkevičių ir Joną Kastytį 
Matulionį.

Daugiau žinių apie šias Lietuvos 
vyskupų pastangas informacijos 
centras nepranešė.

Jei pranešimas teisingas, tai jis 
reiškia gana daug. Ne tik Lietuvos 
vyskupų solidarumą su tremtiniu 
ganytoju ir represuotais kunigais, 
solidarumą, kokio praeityje tikintieji 
ne kartą pasigesdavo. Tai būtų 
ženklas, kad po daugelio metų 
slegiamos ir pasyvios laikysenos 
Lietuvos episkopatas ryžtasi atsitiesti 
ir atsiimti jam priklausančią vietą ne 
tik Bažnyčios vidaus gyvenime,bet ir 
santykiuose su pasaulietiškąja val
džia.
Jei taip, tai būtų nepaprastai lem
tingas posūkis bažnyčios ir tautos 
gyvenime šiais jubiliejiniais tautos 
krikšto metais.

Nepaslaptis, kad popiežius Jonas 
Paulius II nuo pat savo pontifikato 
pradžios ypač pabrėžia vyskupų 
reikšmę Bažnyčios gyvenime. Tai rodo 
ir jo nuolatinis rūpestis sutvarkyti 
vyskupų klausimą komunistų valdo
mose šalyse. Popiežiaus ištvermingos 
pastangos nebuvo bergždžios, padėtis 
šiuo požiūriu aiškiai pagerėjo ir 
Lietuvoje. Šiuo metu Lietuva turi 
vieną arkivyskupą ir šešis vyskupus, 
neskaitant hierarchų išeivijoje. Iki 
normalių sąlygų dar toli gražu, bet vis 
dėlto matyti šiokia tokia pažanga. 
Vyskupų skaičiaus padidėjimas rodo 
drauge ir jų moralinio autoriteto 
stiprėjimą. Vieningas Lietuvos vys
kupų balsas už neteisingai tremtyje 
laikomą Vilniaus ganytoją ir tris 
represuotus kunigus neabejotinai sus
tiprins tikinčiosios liaudies pasiti
kėjimą krašto Bažnyčios vadovais, 

kurie turi popiežiaus pasitikėjimą, 
bet ne visada juo naudojasi. Tai savo 
ruožtu padėtų atkurti visos vyskupų 
kolegijos autoritetą. Kiekvienu atveju 
visos tikinčiosios Lietuvos didžiai 
gerbiamų kankinių viešam gyvenimui 
negali būti geresnio laiko.

Gorbačiovas laimėjo daug paleidęs 
kaikuriuos kalinius ir tremtinius. 
Vyskupo Steponavičiaus ir trijų 
kunigų paleidimas taip pat prisidėtų 
prie to teigiamo įspūdžio, kurį 
dabartinis partijos vadovas nori susi
kurti šalies viduje ir užsienyje.

Tai juk ir nuoseklumo dalykas. Ar 
valdžia rimtai galvoja ištaisyti kai 
kurias praeities klaidas ir paleidžia 
visus sąžinės kalinius, ar vykdo tik jai 
vienai suprantamą atranką ir toliau 
savavaliauja, tuo parodydama, jog jai 
kažkas kita rūpi, ne teisingumas ir 
teisėtumas. J. Vd.
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Po paskaitos apie saugumą kurią 
paruošė FBI agentas karo mokyklos 
jurininkams sekė įvairūs klausimai.

Laivyno admirolas negalėjo tikėti, 
kad nesvarbu kokioje paslapty buvo 
laikomi laivyno manevrai, sovietų 
laivai pirma amerikonų prisistatydavo 
karo manevrų zonoje. Dažnai sovietų 
povandeniniai laivai pasitikdavo 
Amerikos karo laivyno junginius 
išplaukiančius iš uosto. Tą patį 
tvirtino karo aviacijos atstovas saky
damas, kad pasirenkant militarinius 
taikinius Vietname, priešas iš anksto 
žinojo kur evakuoti ir kur sustiprinti 
priešlėktuvinę ugnį pasitinkant B52 
bombonešius. Karo aviacijos nuosto
liai Vietname dažnai prašokdavo 
numatytą proporcingą vidurki.

Tokia padėtis sukėlė daug nerimo 
Amerikos militariniuose 
sluogsniuose. Buvo įtariama, kad 
sovietai surado priemones ir būdus 
susekti ir perskaityti slaptus ameri
konų karinius pranešimus taip vadina
moje "secret ciphers" arba signalinėje 
kalbos sistemoje. Bendrai paėmus, 
signalinės kalbos sistemos beveik 
neįmanoma susekti ar ją Iššifruoti, 
kadangi paprasta kalba pakeičiama į 
matematikos lygtis ar formules vadi
namomis logika. Signalinės kalbos 
logika yra laikoma didžiausioje pas
laptyje ir tik kompiuterio pagalba ją 
gali formalizuoti siuntėjas ir panašiu 
būdu iššifruoti pranešimo gavėjas.

Amerika išleidžia milijardines dole
rių sumas saugojant, tobulinant ir 
nuolatos keičiant signalinės kalbos 
logiką. Iš kitos pusės Sov. Sąjunga 
išleidžia milžiniškas sumas plečiant 
savo ambasadas ir perplldant jas K GB 
agentais kurių tikslas yra sekti, 
šnipinėti, papirkti, šantažuoti ar 
nužudyti vien kad išgauti nepriei
namas militarines paslaptis.

Neperseniausiai buvo išaiškinti ke
turi išdavikai visi tarnavę Amerikos 
karo laivyne kurių žinioje radosi 
sistematinės logikos paslaptys ir 
logikos raktai. Pasirodo, kad vienas jų 
John Walker šnipinėjo sovietams 20 
metų, jo brolis Arthur talkindavo, jo 
sūnus Michael tik pradėjo šnipinėti ir 
tokiame išdavikų šeimos ratelyje 
įsimaišė, norėdamas greit praturtėti, 
J. Withworth.

Kiek Amerikos apsaugai padaryta 
žalos nebūtų įmanoma pinigais ap
skaičiuoti. Iš sovietų ambasados trys 
išdavikai surinko netoli $ 500.000 -, ir 
užsitarnavo kalėjimo ligi gyvos gal
vos. Jauniausias Michael Walker buvo 
nuteistas 25 metams kalėjimo už 
perduotą pirmą ir paskutinę informa
ciją ir gautus pirmuosius $1000.-

įpusėjusiam J. Walker šnipinėjimo 
darbui ir surinkus pirmuosius lengvai 
uždirbtus $50.000, Washingtone tarp 
prezidento Nixono ir Brežnevo už- 
megstos derybos statydinti naujus, 
erdvesnius ir daug modernesnius 
ambasadų rūmus: sovietams
Washingtone, amerikonams Maskvoje. 
1972 metų sudarytame protokole 
sovietai pageidavo sklypo kiek toliau 
nuo Baltųjų Rūmų keliantis 
į šiaurės Washingtono aukštumas 
netoliese nuo veteranų ligoninės ir 
ten stovinčios katedros.

Amerikonams tuo pačiu pasiūlyta 
pati žemiausia vietovė prie imponuo
jančios Maskvos upės ir viduryje 
keturių stovinčių didžiaaukščių pas
tatų.
Tuo laiku nieko blogo neįmatyta dėl 
skirtingų topografijos (o tuo labiau 
šnipinėjimo) atžvilgiu vietovių. Sta
tybos specifikacijos reikalavo, kad 
projektas būtų vykdomas pagal kli- 
jento pageidavimą ir jo statybos 
priežiūra, bet darbo jėga ir statybinės 
medžiagos būtų vietinės gamybos. Čia

S
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vėl amerikonai nieko blogo neįmatė, 
gana praktiškas sovietų pasiūlymas.

Ir taip praėjus 15 metų, po didelių 
trukdymų Maskvoje, negaunant laiku 
medžiagos, ir dėl per aukštų specifi
kacijos reikalavimų. Abu pastatai 
baigti statyti šių metų pradžioje ir 
laukia nuomininkų įsikėlimo.

Taigi nuo čia ir prasidėjo visų 
diplomatinių problemų pradžia. Tik 
dabar Washingtonas pabudo prisipa 
žindami padarę taktinę klaidą leis
dami KGB centrui kontroliuoti 
Washingtono aukštumas tuomi leng
viau prieinant prie svarbių militarinių 
komunikacijų. Maskvoje, po daugybės 
protestų užtrukusių du metus, pa
galiau leista Amerikos inžinieriams 
patikrinti gelžbetonio stabilumą, 
konstrukcijos saugumą ir kitas detales 
pagal FBI nurodymus. Ką inžinieriai 
tikrino savo akimis negalėjo įtikėti, 
jog būtų įmanoma prigrūsti tiek daug 
įvairiausių klausymo prietaisų, mik
roskopinių mikrofonų visuose pastato 
dalyse, užkampiuose. Tikrumoje so
vietai pastatė amerikomams ne amba
sados rūmus bet špionažo lizdą.

Prezidentas R. Reagan pasipiktinęs 
žada neįleisti sovietų į Washingtono 
pastatą pakol nebus išmontuoti visi 
špionažo lizdai Maskvoje. Žinodamas, 
kad toks išmontavimas yra neįma
nomas, prezidentas ketina visai nu
griauti ligi pamatų, Amerikos amba
sadą Maskvoje.

įdomu kaip dabar pasaulis galėtų 
suderinti Gorbačiovo atvirumą, nuo
latinius Maskvos taikos siekimus, 
nusiginklavimo planus kada konkretūs 
rezultatai viską rodo priešingai. 
Atseit kalbant, derybas vedant su tuo 
pačiu vilku, tik dabar apsidengusiu 
avies kailiu. t tVytautas Bernotas.

Kultūrinės žinios
Metinės premijos jauniesiems spau

dos bendradarbiams paskiria Čikagoje 
įsteigtas Dr. P. Daudžvardžio fondas, 
priklausantis Lietuvių žurnalistų są
jungos valdybai, kuri šiuo metu yra 
Los Angeles mieste. Fondo valdyba 
kovo 22 d. posėdyje Čikagoje premijas 
paskyrė: $200 - "Draugo" kandidatei 
Agnei Katlliškytei, $150 - "Draugo" 
kandidatei Ritai Likanderytei, $100 - 
"Tėviškės žiburių" kandidatei Mary 
tei Balaišytei, dvi $75 premijas - 
"Pasaulio lietuvio" kandidatei Danu
tei Račiūnaitei ir Australijos "Mūsų 
Pastogės" kandidatui Jonui A. Maša- 
nauskui

Premijos bus įteiktos "Margučio" 
koncerte, "Tėviškės žiburių" ir "Mū
sų Pastogės" spaudos baliuose.

A.a. Kazys Vasiliauskas, buvęs 
Kauno dramos teatro aktorius, vasa
rio .14 d. mirė Niujorke, Šv. Juoozapo 
ligoninėje Bruklyne. Velionis gimė 
1910 m. lapkričio 26 d. Marvos dvare 
prie Kauno. Mokėsi Kaune, kur baigė 
aukštesniąją komercijos mokyklą, įsi
jungė į Lietuvos aero klubą. 1935 m. 
įstojo į V. Fedoto -Sipavičiaus suorga 
nizuotą dramos studiją, kuriai vėliau 
vadovavo P. Kubertavičius.

Kauno dramos teatre pradėjo dirbti 
1938 m., žengdamas pirmuosius kūry
binius žingsnius. Kauno radiofone 
dalyvaudavo rež. J. Gučiaus paruoš
tuose vaidinimuose. Išeivijos scenose 
reiškėsi Augsburge ir kurį laiką 
Niujorke. P. Pūkelevičiūtės filme 
"Aukso žąsis" sukūrė Fortunato 
vaidmenį. Pragyvenimą užsidirbdavo 
kaip braižytojas. Paliko žmoną Vandą, 
dukrą Laimą ir sūnų Algimantą su 
šeima.

Pertho lietuviai iškylauja Rottnest saloje.

Broniaus Jonušo stipendija lituanis
tinius dalykus studijuojančiam stu
dentui šiemet bus paskirta jau dešimtą 
kartą. Metinę $1000 stipendiją savo 
vyro atminimui yra įsteigusi Emilija 
Jonušienė. Prašymus stipendijai su 
pridėta kurios nors žinomos, lietuvių 
organizacijos rekomendacija reikia 
siųsti iki š. m. birželio 15 d šiuo 
adresu: Broniaus Jonušo stipendija, 
9927 Devenshire, Omaha, NE 68114, 
USA. Premiją paskirs komisija, pirme
nybę duodama tiems, kurie aktyviai 
reiškiasi lietuviškose jaunimo organi
zacijose.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, veikiantis Čikagoje, Jaunimo 
centre, vadovaujamas pirm. dr. J. A. 
Račkausko, sujungė Juozo Žilevičiaus 
lietuvių muzikologijos archyvą ir

E O NI K

Šių metų balandžio 5 d. po ilgos 
ligos mirė Veronika Barštienė. 
Veronika Markušauskaitė gimė Kaune 
1902 m. birželio 14 d., kur lankė ir 
baigė "Saulės" pv. mokyklą. Ten jai 
teko matyti ir girdėti daugelį mūsų 
šviesuolių ir visuomenininkų: S. 
Kymantaitę - Čiurlionienę, kan. T. 
Vaižgantą, Maironį, kun. Olšauską ir 
kitus.

Veronikos mokytojas, pastebėjęs 
jos ypatingą gabumą, nuolat ją skatino 
siekti aukštesnio išsilavinimo. Bet 
greitai prasidėjus plrmąjam Pasau
liniam karui, Veronika su tėvais 
pasitraukė į Rusiją; Smolenske ji 
pradėjo lankyti mokytojų kursus, 
bet iš ten išvykus, aukštesnio išsila
vinimo galimybė buvo nesugrąžinamai 
prarasta, ką velionė apgailestavo visą 
savo gyvenimą.

Lietuvai paskelbus Ne
priklausomybę, šeima nedelsdama grį
žo atgal į Kauną 1918 m., kur, po 
poros metų, jaunutė Veronika ište
kėjo už save žymiai vyresnio J. 
Česnaičio ir susilaukė sūnaus Juozo ir 
dukters Viktorijos. Vėliau, iš antrų 
vedybų su Jonu Barščiu gimė dar dvi 
dukros: Janina ir Zinaida.

1944 m. gale, grįžtant II—ai Sovietų 
okupacijai, visa šeima pasitraukė į 
Rytprūsius, artėjančio fronto maiša
ty, per Dievo malonę, šeima Ūko 

neišsklaidyta ir trumpai prieš karo 
pabaigą laimingai atvyko laivu į 
Daniją. Prasidėjus karo pabėgėlių 
emigracijai 1949 metais, sūnus Juozas 

Juozo Kreivėno lietuviškos muzikos 
biblioteką. Ši institucija dabar vadin
sis Juozo Žilevičiaus ir Juozo Krei
vėno lietuviškos muzikos archyvu. Jo 
direktoriumi patvirtintas Juozas 
Kreivėnas, vicedlrektoriais - Kazi
mieras Skaisgirys ir Emilija Sakadols- 
kienė. Sujungto archyvo kuratoriais 
paskirti - dr. Leonardas Šimutis, 
Aleksandras Kučlūnas, Dalia Kučė- 
nienė ir Edvardas Šulaitis. Neseniai 
archyvą papildė vertinga kompozito
riaus ir pianisto Vytauto Bacevičiaus 
(1905-1970) medžiaga, po jo mirties 
Niujorke atsidūrusi Bridgeporto uni
versiteto muzikos skyriuje. Archyvas 
velionies palikimą norėjo nusipirkti, 
bet neturėjo pakankamai lėšų. Tad 
kūriniai buvo pasiskolinti ir nufoto
grafuoti Čikagoje.

ir duktė Janina išvyko į Australiją. V. 
Barštienė netrukus liko našlė ir 1950 
m. sūnaus Juozo pastangomis, su 
jauniausia dukra Zina emigravo ir 
įsikūrė Newcastle mieste. V. Barš- 
tienės noras ir toliau išlaikyti subur
tą šeimą išsipildė, kai Viktorija, likusi 
Danijoj, irgi atvyko.

Veronika Barštienė buvo veikli 
Newcastelio lietuvių b-nės narė: 
pirmininkavo Moterų sekcijai, rėmė 
aukomis lietuviškus projektus čia ir 
kitur.

Visada mėgusi daug skaityti (skaitė 
penkiom kalbom), visais būdais palai
kė lietuvišką spaudą: nuo pat įsikū
rimo prenumeravo "Mūsų Pastogę", 
palaikė vietinę lietuvių biblioteką.

Šeimos gyvenime išlaikė lietuviškas 
tradicijas ir perdavė jas ne tik savo 
vaikams ber ir anūkams. Uoliai lankėsi 
visuose lietuvių subūrimuose:

"Tai mano, kaipo lietuvės pareiga" 
buvo jos dažnai kartojami žodžiai. 
Todėl negalėjo suprasti, nei pateisinti 
priaugančios kartos nutautėjimo. Bu
vo laiminga, kad jos visi vaikai ir 
anūkai vienu ar kitu būdu reiškėsi 
lietuviškoj veikloj.

Veronika Barštienė buvo pilna 
prasme šeimos širdis ir jos mirtis, nors 
ji jau buvo pasiekus ilgą amžių, buvo 
skaudus smūgis visiems jos nariams.

Laidotuvės įvyko balandžio 7 d. 
Kun. P. Martūzas atlaikė gedulingas 
Mišias šv. Lauryno bažnyčioj, Broad
meadow, dalyvaujant nemažam būre
liui tautiečių.

į paskutinę kelionę, specialiu pa 
geidavimu, savo mamą palydėjo tik jos 
vaikai su savo šeimom.

Velionės Barštlenės pelenai bus 
palaidoti Burwood krematoriumo ka
pinėse po rožės krūmu; vaikų pagei
davimo lentelėj įrėžtas Vytis bus 
amžinu paliudijimu, kad čia guli viena 
iš daugelio lietuvių motinų, baigusių 
savo gyvenimą tremtyje.

Ramybė jai svetimoj žemėj.

K.
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TASMANIJOS
IJ NI VE RSI TETE

Naujai įsikūrusi "Lietuvių studijų 
draugija" Tasmanijos universitete 
plečia savo veiklą.

Balandžio 13 dieną buvo suruoštas 
margučių vakaras. Maloniam rengėjų 
nustebimui susirinko didžiulis būrys 
žmonių, susidomėjusių margučių 
menu. Algio Taškūno pastangomis 
buvo atspausdinti margučių pavyz
džiai su trumpais praktiškais nuro 
dymais ir pravestas didelis šio vakaro 
pagaivinimas tiek universitete, tiek ir 
už jo ribų.

Vakaras pradėtas Genovaitės Ka- 
zokienės paskaita, kurioje buvo išdės
tyta margučių kilmė ir reikšmė. 
Pasirodo, marginimas nėra vien tik 
malonus laiko praleidimas, bet ritua
linis aktas, tikinčiojo pagonio dėkin
gumo pareiškimas Saulelei Motinėlei 
už grąžinamą naują pavasarį ir 
gyvybės paslapties patvirtinimą, glū
dintį paprastame kiaušinio pavidale.

Toliau sekė praktiškas margučių 
marginimas. Trijų kambarių patalpose 
vos sutilpo norintieji išbandyti savo 
meniškus sugebėjimus. Busimieji mar- 
gintojai, laukdami eilėje verdamų 
kiaušinių, turėjo gerą progą iš arčiau 
pastudijuoti autentiškus lietuviškus 
margučius, tiek vietoje pagamintus, 
tiek ir atsiųstus iš Melbourne ir net 
pačios Lietuvos. Patricija Taškūnienė, 
po penkto tuzino, pametė išvirtų 
kiaušinių skaičių.

Retai kuriam teko laimė gauti antrą 
kiaušinį marginimui.
Vaško metodui vadovavo jaunas 
skulptorius Linas Vaičiulevičius. Mar- 
gintojai greit patyrė, kad reikia 
patyrimo netik adatėlės vartojime, 
bet ir kiaušinių temperatūros nusta
tyme.

’ Kita grupė susispietė drožinėjimo 
kambaryje, kur S. Augustavičius 
demonstravo margučių skutinėjimą 
peiliuku.

Žimnoma, prie marginimo kilo daug 
kalbų ir apie kitus lietuviškus 
velykinius papročius. Studentų susi
domėjimas buvo didelis ir į draugiją 
įstojo naujų narių.

Didžiausio Hobarto dienraščio 
"Merkury" korespondentas patalpino 
laikraštyje Lino Vaičiulevičiaus nuo
trauką, marginančio lietuviškus mar
gučius su skambia antrašte: "Kuklų 
kiaušinį Linas paverčia į aukšto meno 
kūrinį".

Taip tad lietuviški margučiai išsi
rito iš Tasmanijos universiteto į 
plačiąją australišką visuomenę, pa
garsindami "Lietuvių studijų drau
gijos" egzistenciją ir jos kultūrinę 
veiklą, o tuo pačiu ir pačią lietuvišką

A. A. VERONIKAI BARŠTI E N EI

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

Brigita Vilkienė, Bankstown, NSW.

A. A. STASIUI RAMOS KI UI

mirus, jo broliui Vytui ir sesei Zinai gilią užuojautą reiškia

S. Augustavičius - Tasmania

SV. JURGIS 
IR KITU TAUT

Balandžio mėn. 23 diena yra šv. 
Jurgio šventė. Puiki proga visiems 
Jurgiams pasilinksminti, savo šventąjį 
patroną geru žodžiu paminėti ir vėl 
laukti kitų metų. Bet dažnai asmenys, 
Jurgio vardu pakrikštyti, mažai ką 
težino apie savo dangišką globėją. 
Šiandien, švenčiant 1684 metus nuo 
šv. Jurgio mirties, norisi bent trumpai 
pažvelgti į tuos pėdsakus, kuriuos šis, 
laiko ir legendų nike pasislėpęs 
žmogus, paliko pasaulio tautų, o 
ypatingai mūsų tautos gyvenime.

Šventasis kankinys rytų ir vakarų 
bažnyčiose yra gerbiamas jau nuo 
senovės. Tikslių biografinių žinių 
apie jį yra labai maža. Tikrai yra 
žinoma, kad šis imperatoriaus Dekli- 
cijono kareivis 303 metais po Kr. 
balandžio mėn. 23 dieną Palestinoje 
nužudytas už krikščionių tikėjimo 
išpažinimą. Ant jo kapo gan greitai 
buvo pastatyta bažnyčia, maldininkų 
gausiai lankoma. Gal tų biografinių 
žinių stoka, gal jauno žmogaus mirtis 
už savo principus sudarė pagrindą 
pasakojimams apie jo didelę drąsą, 
slibino nugalėjimą, karalaitės išgelbė
jimą.

Pirmiausia Jurgio kultas pasklido 
plačiai po rytų Europą, nuo Graikijos 
iki Abisinijos ir po visą Rusiją. Iš čia, 
per Gudiją, Jurgio vardas atkeliavo ir j 
Lietuvą, dar gerokai prieš Jogailai 
Lietuvą apkrikštijant.

Istoriškai Jurgis yra vienas iš 
seniausių lietuvių krikšto vardų. Pav. 
Vytautui pasirašant sutartį su kry
žiuočiais 1384 metais, t.y. dar 3 metus 
prieš Lietuvos krikštą, liudininkų 
sąraše randame Vytauto brolvaikį 
Jurgį.

Pats vardas yra kilęs iš graikų 
žodžio Georgios, lietuviškai - žemdir
bys. Šis Georgijus, per slavų ir 
vokiečių tautas atkeliavo į Lietuvą ir 
kaip Jurgis, Juras, Jūris, Jūrė, Jurkis, 
Jurgelis, Jurgutis, pasklido po visą 
kraštą. Vienas šio vardo formų - 
Jūragis - kažkaip pateko ir į tautinių 
vardų kalendorių.

Iš Jurgio išsivystė daug lietuviškų 
pavardžių. Lietuvių Enciklopedija 
cituoja jų 77 formas, kaip antai: 
Jurgaitis, Jurgėnas, Jurgelionis, Jur
gutis, Jurkaitis, net Juršėnas, Juška, 
Jukna ir visa daugybė kitų.

Lygiai taip ir vietovardžiai. Veik 
visi jie yra atsiradę iš tų pačių 
pavardžių, parodant, kad savo laiku 
Jurgio vardo žmonės kūrėsi ar gyveno 
tose vietovėse. Pav: Jurgiškiai, Jurgė- 
liškiai, Jurgežeriai, Jurbūdžiai, Jur- 
kalniai ir t.t. Mums daugeliui gerai 
žinomo miesto Jurbarko vardas yra 
išsivystęs iš kryžiuočių statytos 
Jurgenberg pilies pavadinimo.

Grįžkime atgal prie Jurgio - 
šventojo, smako nugalėtojo, mergelių 
gynėjo, riterių globėjo, mūsų tautoje 
paplitusio vardais, pavardėmis ir 
vietovardžiais, bet palikusio gilų 
pėdsaką jau greitai nykstančiuose 
lietuvių.liaudies papročiuose.

Jurgio šventė, balandžio 23, su
tampa su pavasariniu saulės sugrį
žimu, buvusia pagoniška švente, 
kurios metu buvo švenčiama pavasario 
pradžia. Su krikščonybe daugelis šių 

LI ETŲ VI Ų
U AKIRATYJE

Šv. Jurgis nugali slibiną.
(Paveikslas tapytas Raphaelio 
aliej. ant medžio 1505 m)

papročių suaugo su Jurgio kultu ir visa 
eilė pareigų šventajam buvo uždėta.

Pirmoje eilėje Jurgis yra arklių 
globėjas. Lietuvoje buvo tikima, kad 
Jurgio dieną negalima su arkliais 
laukuose dirbti, ar šiaip jau kokį sunkų 
darbą šiems gyvuliams užkrauti, nes 
tai yra jų šventė. Jie turi pailsėti, būti 
gerai pašerti ir išmaudyti, kad niežais 
nesusirgtų ar vilkai neužpultų.

Kadangi Jurgis rūpinasi gyvuliais, 
kai jie yra lauke, tai paprotys 
reikalavo išginti gyvulius pirmą kartą 
pavasarį per Jurgines. Jei oras 
netinkamas, ar per šalta, ar dar 
sniegas nenutirpęs, tai reikia bent 
ceremonijai išvesti gyvulius iš tvartų, 
kad būtų gera pavasarinė pradžia. Tą 
dieną ne tik arklius bet ir kitus 
gyvulius reikia geriau pašerti ir jiems 
daugiau dėmesio skirti, kad tuo 
pritraukus šv. Jurgio malones visiems 
gyvuliams. Ypatingos maldos į šven
tąjį apsaugodavo gyvulius ir galvijus 
nuo vilkų ar meškų užpuolimų.

Vakarų Lietuvoje yra paplitęs 
paprotys šv. Jurgio šventės rytą sėti 
rūtas ir apakėti jas katės ar katino 
koja. Tada rūtos auga vešlios, gražios 
ir garbanotos. Bet jei tą dieną orai dar 
per šalti sėti, ar yra pasnigę, visi irgi 
džiaugiasi, nes būsią geri metai ir 
šieno bus gausu.

Lietuvoje šv. Jurgio diena buvo 
švenčiama su didelėmis apeigomis ir 
atlaidais tose vietovėse, kur bažny
čios turėjo šventojo vardą. Su tokiais 
atlaidais surišti ir turgūs - jomarkai, 
kurių metu buvo prekiaujama pavasa
rinėmis gėrybėmis: sėklos, žiemos 
metu ūkininkų padaryti darbai, kaip 
ragažės, pynės, verpiniai, audiniai ir 
t.t. Ryškiai prisimena šv. Jurgio mugė 
Vilniuje, trukusi iki 3 dienų. Čia 
gausiai būdavo parduodamos sėklos, 
šaknys, daigai, pavasario pirmosios 
gėlės, na ir kas be ko, garsiosios 
Vilniaus verbos.

Kai kuriose vietovėse, Jurgio dienos 
vakare merginos darydavusios meilės 
burtus, paberdamos po pagalve sau
jelę aguonų, tkėdamos, kad susapnuos 
savo busimąjį.

Jurgio, kaip šventojo garsas ypatin
gai paplito visoje Europoje ir tuometi
niame krikščioniškam pasaulyje. Kry
žiaus karų metu jis tapo riterių, karių 
globėju ir doro, kilnaus gyvenimo 
pavyzdžiu. Tuo metu ir visa eilė 
valstybių pasirinko šv. Jurgį savo 
globėju, pav.: Anglija, Gruzija, Portu
galija ir kitos. Turbūt nedaug kam yra 
žinoma, kad šv. Jurgis originaliai buvo 
(ir dar yra) ir Lietuvos globėjas. Bet 
dabar mūsų savas šv. Kazimieras yra 
mums priimtinesnis.

Visa eilė lietuvių istorinių asmenų, 
kunigaikščių, vyskupų, tautos žadin
tojų ir veikėjų buvo pakrikštyti Jurgio

vardu. Štai kunigaikščiai: Jurgis 
Alšėniškis, Vytauto Didžiojo bendra
darbis, Jurgis Karijotaltis, Jurgis 
Norimantaitis. Tuo pat vardu krikšty
tus žinome lietuvius vyskupus: Jurgį, 
valdžiusį Žemaičių vyskupiją 1460 - 
1464 metais, ir Vilniaus vyskupą, 
kandidatą į šventuosius - Jurgį 
Matulaitį.

Toliau botanikas Jurgis Pabrėža, 
knygnešis Jurgis Bielinis, rašytojai: 
Jurgis Savickas, Jurgis Baltrušaitis, 
Jurgis Sauerveinas, Jurgis Jankus. Tai 
asmenys palikę ryškius pėdsakus mūsų 
tautos gyvenime.

Jurgio vardas labai populiarus 
angliškai kalbančių tautų tarpe. Bet 
įdomu, kad katalikų bažnyčios popie
žių sąraše, pradedant šv. Petru iki 
mūsų laikų nerandame nė vieno 
popiežiaus Jurgio vardu.

Prieš kurį laiką šv. Tėvas peržiūrėjo 
katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašus 
ir šv. Jurgį, kai daugiau legendarinį 
šventąjį, o ne Bažnyčios kanonizuotą, 
perkėlė į antraeilį šventųjų sąrašą. 
Kilus nemažam triukšmui ir visai eilei 
tautų protestuojant, teko padėtį 
grąžinti, kaip buvo.

Šiandieną, pagerbdami šv. Jurgį - 
riterį, karį, slibinų nugalėtoją, merge
lių ginėją, gyvulėlių globėją, pavasa
rio atnešėją, su liūdesiu pastebime, 
kad dauguma senųjų papročių, surištų 
su šv. Jurgio švente, greitai nyksta 
pačioje Lietuvoje, o ką bekalbėti apie 
mus išeivijoje.

(Naudotasi Liet. Enciklopedija) 
V.S. NarasAdelaidinės pabiros

PENSININKŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 9 d. įvyko Adelaidės 
lietuvių pensininkų klubo metinis 
narių susirinkimas, kuriam pravesti 
buvo sudarytas prezidiumas: pirmi
ninkė E. Bulienė, sekretorius M. 
Pare igis.

Klubo valdybos pirmininkas K. 
Kaminskas pranešė, ką valdyba yra 
nuveikusi per praėjusius metus. Taip 
pat pranešė, kad valdyba klubą 
inkorporavo, nors iki šiol narių 
susirinkimuose šis klausimas niekuo
met nebuvo keltas ir valdyba nebuvo 
įgaliota klubą inkorporuoti.

Gyvos diskusijos kilo, kai buvo 
perskaitytas praėjusio metinio susi
rinkimo protokolas. Buvo iškeltas 
klausimas, kad susirinkimo protokolas 
esąs neteisingai surašytas ir reikėtų jį 
pataisyti. Tačiau buvo pasiūlyta 
protokolo netaisyti, bet sunaikinti. 
Protokolas buvo viešai suplėšytas. Tai 
turbūt pirmas tokios rūšies veiksmas 
mūsų išeivijos visuomeniškos veiklos 
praktikoje. Buvusioji valdyba negalės 
įrodyti, kad ji buvo teisėta ir kad ji 
turėjo mandatą klubą inkorporuoti. 
Visokios dokumentų kopijos, kai 
originalas yra žuvęs ar sunaikintas, 
netenka savo vertės.

Klubas turėjo pajamų (su praėjusios 
kadencijos likučiu 2.000 dol.) 6.128 
dol., išlaidų 3.239 dol. Tačiau 
kontrolės komisijos aktas susirinkimui 
nebuvo patiektas.

į klubo valdybą išrinkti: K. Ka
minskas, A. Mačiukas, 0. Krivickienė, 
J. Bočiulis ir A. Bulis.

Mūsų atgiję skautai rodo nemaža 
aktyvumo. Neseniai buvo suruošta 
iešminė, o dabar vėl garsinasi ir 
kviečia senus ir jaunus adelaldiškius 
balandžio 25 dieną atvykti į Lietuvių 
namus, kuriuose ruošiamas lietuviškas 
kaimiškas vakarėlis. Suneštinėse 
vaišėse pasmaguriausime, apturėsime 
visokių linksmybių, o svarbiausia 
parodysime, kad mes remiame mūsų 
skautų veiklą.

B. Straukas
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Tad kodėl taip rašote? Malonėkite 
paaiškinti, nes aš Jūsų tikslo nesu
prantu.

•Dr. Algis Kabaila. 20. 4. 1987.

. Su Mūsų Pastogės mielais skaityto 
jais progomis esu pasidalinęs mintimis 
apie Lietuvių Operą Čikagoje. Tai 
nuostabiai patvarus vienetas, ištvėręs 
jau trisdešimt vienerius metus ir per 
tą laiką kiekvienais metais į sceną 
išvedė keletą lietuvių kompozitorių ir 
daugiausia klasikinių operų. Net 
sunku įsivaizduoti, kaip Opera galėjo 
taip ilgai išsilaikyti, neturėdama savo 
valstybės, savos finansų ministerijos, 
kurie savo stambiomis aukomis prisi
dėtų prie jos išlaikymo. O vistik 
lietuvių Opera, kasmet nugalėdama 
finansinius sunkumus, išsilaikė iki šių 
dienų ir dar nežada uždangos nuleisti 
visam laikui.

Viešint Čikagoje teko susitikti 
Lietuvių Operos valdybos ilgametį 
pirmininką Vytautą Radžiu, daugelį 
metų valdyboje išdirbusį entuziastą 
Vaclovą Momkų, valdybos narius Jurgį 
Vidžiūną ir kitus, bei plačiau išsikal
bėti apie operos ateitį su mūsų 
didžiuoju tenoru Stasiu Baru, žymiuo
ju sopranu Danute Stankaityte, 
Metrapolitan Operos solistu Algirdu 
Braziu ir kitais. Valdybos vyrai 
entuziastiškai nusiteikę, pasiryžę dar 
eilę metų Lietuvių Operos vėliavą 
lakyti aukštai iškeltą. Jų didysis 
rūpestis - naujų operų pastatymas bei 
lėšos. Repertuarui reikia naujų operų, 
nes mums gerai pažįstamos beveik 
visos jau statytos. Tad iš kur gauti 
naujų kūrinių. Net galvojama, ar 
nevertėtų susidomėti kaikuriomis 
okupuotoje Lietuvoje parašytomis 
lietuvių kompozitorių operomis. Ži
noma, gal tektų jas "išskrininguoti", 
išmetant propogandines scenas ar 
tekstą. Tačiau tokių operų okupuo
toje Lietuvoje yra ir jos tiktų ir 
Lietuvių Operai išeivijoje. Kiek 
baiminamasi ta linkme žengti žingsnį, 
turint galvoje lietuviškąją visuomenę, 
kuri, esą, kartais tokio sprendimo 
nepriimtų ir susidarytų sunkumų 
tokias operas statant.

Kiekvienos operos (dviejų spektak
lių) pastatymas dabar atseina iki 
100.000, - dol. Tai didelė suma pinigų. 
Iš parduotų bilietų tepadengiama 
pusė išlaidų. Kitą didesnę dalį 
suaukoja vis dar nepavargstu gerašir
džiai lietuviai - mecenatai. Likusius 
Operos valdyba sužvejoja įvairiais 
renginiais, loterijomis ir pan. Tai 
varginantis darbas, bet be darbo ir 
aukos, nėra rezultatų.

Prie Operos išlaidų sumažinimo 
prisideda kasmet ir Lietuvių Fondas 
stambesne auka, o taip pat kiek 
gaunama ir iš Illinois valstijos 
kultūriniams reikalams paremti.

Nežiūrint šios sunkios naštos, 
Lietuvių Opera dirba toliau.
Šių metų balandžio 25 ir 26 d.d. 
turime progos gėrėtis trisdešimt 
pirmojo Operos sezono nauja premjera 
Bedrich Smetanos, trijų veiksmų, 
linksmo žanro opera "Parduotoji 
nuotaika." Tai čekų kompozitoriaus 
kūrinys. Operoje turi progos pasi
reikšti choras, dalyvauja kaimiečiai, 
gražūs baletai. Gyva intryga.
Operoje ryškėja kaimiečių, darbinin
kų, vargšų, turtuolių socialinės prob
lemos, jaunuolių meilė, nežiūrinti, 
neatsižvelgianti nei į turtus, nei į 
socialinę padėtį, nepaisanti nusisto
vėjusių šeimose tradicijų ir t.t.

Taigi šioje operoje kiekvienas 
žiūrovas ras džiugias nuotaikas ir 
dvasinės atgaivos, nevarginant jokių 
tragizmų.

Ir šioje operoje nebematome mūsų 
senųjų "vilkų”, žymiųjų solistų - 
Stasio Baro, Danos Stankaitytės, Jono 
Vaznelio.

Kaip Operos valdyba praneša, ir "

Parduotoje nuotaikoje" tenoro partiją 
dainuos amerikietis Darell Rowader ir 
boso partiją - Greg Frank. Kiti 
solistai: Algirdas Brazis, Eglė Rūkš 
telytė, Daiva Mongirdaitė, Audronė 
Gaidžiūnienė, Gražina Stauskaitė, 
Bronius Kazėnas ir Julius Savrimas. 
Matome, kad šį kartą solo partijas 
atliks nauji, jaunesni solistai. Žinome, 
labai gerai, kad vis dar savieji turi 
progos pasirodyti scenoje, turint viltį, 
kad savas partijas išdainuos pride
ramai. Tuo pačiu tenka apgailėti kad 
mūsų gražiabalsiai, patys stipriausieji 
solistai scenoje nebepasirodo. Kur 
priežastis - gal laikas į tai atsakys.

Redaktori aus p ast aba
Mieliems "Mūsų Pastogės" 

skaitytojams perspausdinu E. 
Jonaitienės rašinio pirmąjį sakinį: 
1987 m. sausio m. 22 d "The 
Australian Jewish Times" įsidėjo 
žinutę antrašte "Vatikanas globoja 
nacių žudikų dalinio kunigą", 
parašytą Walter Ruby ir Ernie Meyer.

Jei dr. A. Kabaila gali įtikinti 
"Mūsų Pastogės" skaitytojus kartu ir 
redaktorių, kad Walter Ruby ir Ernie 
Meyer yra ne žydai, tai prisiimsiu 
užmetimą padarytą žydams.

Tuo pačiu pareiškiu, kad neturiu 
neapykantos žydų tautai, bet kartu 
nevengiau ir nevengsiu užmaskuoti 
žydų daromus užmetimus mūsų tautai 
ir privatiems asmenims.

” LI TO"
BYLOS ATGARSIAI

New South Wales teismų 
procedūroje išsivystė įdomus įvykis: 
aukščiausiojo teismo teisėjas Andrew 
Rogers savaitgalyje iš Sydney 
nuskrido į Maskvą, kad gautų 
parodymus, iš ruso liudininko, 
gyvenančio Maskvoje. Tas rusas 
liudininkas yra rusų valdžios oficialus 
pareigūnas.

Sydnejaus lietuvių savininkų- 
bendrovė "Litas Investments" padavė 
į teismą "Aeroflot" sovietų lėktuvų 
agentūrą, nes iškilo sutarties 
sulaužymas.

Romualdas Cibas, 46 m. kelionių 
agentūros direktorius ir "Litas" 
savininkas teigia, kad rusų lėktuvų 
agentūra nepildo susitarimo išpirkti iš 
jo biznio pusę akcijų.-

R. Cibo agentūra "Palanga Travel" 
anksčiau dažnai rengė ekskursijas į 
Sovietų Sąjungą per "Aeroflot".

"Aeroflot" lėktuvų agentūra 
atsisako pripažinti ankstyvesnį 
susitarimą R. Cibo su A. Seliverstov, 
"Aeroflot” agentūros direktorium. 
Manoma, kad vienas sovietų 
pareigūnas pranešė Maskvai R. Cibo 
pageidavimą, bet buvo atmesta.

Laikraštis "The Sunday Telegraph" 
gavo žinią, kad A. Seliverstov, dabar 
perkeltas į kitą sovietų agentūrą, 
neturi laiko atvykti į Australiją ir 
duoti parodymus teismui.

Neseniai gautos žinios skamba 
šitaip: sovietams australų teismas 
priteisė apmokėti kelionės išlaidas į 
Maskvą teisėjui, advokatams ir Romui 
Cibui. Tačiau Australijos Užsienių 
Reikalų ministerija Romui Cibui 
patarė nevykti į Maskvą.

Ž IMI O G Ž U D YSTĖS

Šešiolikos savaičių laikotarpyje 
buvo nužudyti 37 žmonės NSW 
valstijoje.
Dar niekad nebuvo šitoj valstijoj tiek 
daug nužudyta per 16-ka savaičių.

Dvylika žmogžudysčių neišaiškinta. 
Virš pusės iš 37-nių nužudytųjų yra 
moterys. Vienuolikos metų mergaitę 
su plaktuku užmušė jos brolis, 14-kos 
metų.
Moteris, 23 m., aštuonių mėnesių 
nėštume ir jos dviejų metų sūnelis 
nudurti savo namuose ir t.t.

AR ŽINOTE, KAD:
- Kai Kolumbas atrado Ameriką, 
atvykę ispanai per kelis metus išžudė 
pusantro milijono indėnų.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui, JAV karo aviacija turėjo tik 
penkiasdešimt lakūnų.

Senasis vaidila - J. Karnavičius 
(Stasys Santvaras) operoj "Gražina".

Dalinantis Operos likimo klausimais su 
Stasiu Baru, buvo jaučiama susirū 
pinimas Operos ateitimi, ypač pagrin
dinių, gerų solistų išugdymu. Net ir 
Stasys Baras galvoja, kad norint 
Lietuvių Operą išlaikyti lietuvišką, 
tektų ir pagrindinėm partijom surasti 
lietuvius, o gal net pasikviesti ir iš 
okupuotos Lietuvos vieną, kitą solistą 
ir esą, čia nebūtų koks bendradar
biavimas su okupantu, o pasinau
dojama tik tėvynėje išaugusiųjų 
solistų talka. Bet ... tas bet. Argi vėl 
neapmėtysime scenoje tokių daini
ninkų plytomis? Čia reikia gilaus 
išmąstymo ir protingo sprendimo. O 
gal toks laikas ir ateis?

Nežiūrint šių visų nuotaikų ir 
nerimo, džiaugiamės Lietuvių Operos 
ryžtu, darbštumu ir nesibaidymu imtis 
didelės atsakomybės.

Gi kultūrinei veiklai, tai didelis ir 
reikšmingas įnašas.
Niekur neteko užtikti pranešimo, kiek 
per trisdešimt vienerius metus buvo 
išleista operų pastatymams, bet 
greičiausia virš dviejų milijonų dole
rių.
Lietuvių Operai linkime sėkmės.

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas p. Redaktoriau,

Labai mums trūksta paruoštos 
medžiagos kuri nagrinėtų Nacių 
nusikaltimus ne iš bolševikiškos ar 
kokios kitos mums priešingos perspek 
tyvos, bet iš lietuviško taško. Žinoma, 
tokia medžiaga turi būti tinkamai 
paruošta, santūri, paremta faktais ir 
be išsišokimų.

Tad sveikintinas p. E. Jonaitienės 
rašinys, paremtas citatomis, ir iš
spausdintas "Mūsų Pastogės" 13 nr., 
4. 4. 87. Deja, jo vertė sunaikinta 
netinkama antrašte.

Kodėl ir kas tokią antraštę sugal
vojo "Žydai Gandus Pavertė Istori
ja"? Toks bendrybinis užmetimas 
"žydams" yra tiek pat negražus, kaip 
bendrybiniai užmetimai "lietuviams".

Žinios
Argentinos civilis prezidentas Al- 

fonsin įkalbėjo sukilusius karininkus 
kapituliuoti, nepriėjus prie kraujo 
praliejimo. Virš šimto jų buvo 
užsibarikadavę Campo de Mayb karei
vinėse netoli Buenos Aires. Sukilėliai 
reikalavo visuotinės amnestijos dėl 
žiaurumų įvykdytų tarp 1976 ir 1983 
metų karinės diktatūros valdymo 
laikais.

* * *
Per Etnos ugniakalnio išsiveržimą, 

nuo spjaudomų įkaitusių akmenų žuvo 
du prancūzai turistai berniukas ir jo 
motina. Visa turistų grupė buvo 
patekusi į pavojų.

* * *
Britų mokslininkai paskelbė, kad 

genetinės inžinerijos metodais jiems 
pasisekė pagaminti dirbtinus ant- 
kūnius prieš vėžį. Antkūniai esą 
vienos molekulės dydžio ir laborato
riniuose bandymuose sunaikina 95 
procentus krūtinės vėžio celių, nepa
žeisdami sveikų audinių.

* * #
Kasinėjimo metu Sirijoje aptikti 

senosios Mezopotamijos sostinės 
pėdsakai. Tai Šubat Enlib miestas, 
kurio archeologai veltui ieškojo jau 
eilę dešimtmečių.

* * #
Spratley salose pietinėje Kinijos 

jūroje išsilaipdinus vietnamiečiams, 
prasidėjo ginčas dėl tų salų priklauso
mumo tarp Vietnamo ir Kinijos.

* * *
Šiaurės rytų Šri Lankoje (Ceilone) 

sukilėliai tamilai, persirengę karinė
mis uniformomis, sustabdė tris auto
busus ir du sunkvežimius. Atskyrę 
singaliečius keleivius nuo tamilų, 
sukilėliai į suigaliečius atidengė ugnį. 
Nužudyti 107 žmonės, 60 sužeistų. 
Šios žudynės privertė Šri Lankos 
vyriausybę nutraukti prieš savaitą 
paskelbtas vienpusiškas paliaubas ko
vose prieš sukilėlius tamilus.

* * *
Po pasitarimų Maskvoje JAV vals

tybės sekretoriaus George Shultz 
vizito metu, JAV ir Sovietų Sąjunga 
priartėjo prie susitarimo dėl vidutinių 
nuotolių branduolinių ginklų skai
čiaus sumažinimo ar net jų visiško 
pašalinimo iš Europos.

JAV tariasi su savo sąjuhgininkais 
Europoje dėl kito Sovietų pasiūlymo, 
liečiančio visišką trumpų nuotolių 
branduolinių raketų pašalinimą iš 
Europos.
NATO valstybės su nepasitikėjimu 
žiūri į šį drastišką Sovietų pasiūlymą, 
nes labai sunku patikrinti taktinių 
branduolinių ginklų pašalinimą. Be to, 
tik šio tipo ginklų pagalba NATO 
galėtų apsiginti nuo didžiulės Sovietų 
karinių pajėgų persvaros Europoje 
eventualaus ginkluoto konflikto at
veju.

* * *
Vakarų Vokietijos mokslininkai 

susekė padidėjusį atmosferos radioak
tyvumą, nuo kovo 10 d. atslenkantį iš 
Sovietų Sąjungos. Stebėjimai Švedi
joje ir Suomijoje irgi davė panašius 
rezultatus. Spėliojama, kad leng
vesnio pobūdžio nelaimingas atsiti
kimas Centrinėje Rusijoje ištiko vieną 
iš Sovietų Sgos branduolinių reak
torių.

* * *
Angolos prezidentas Jose Dos 

Santas kreipėsi Į Šiaurės Korėją, 
prašydamas karinių dalinių pakeisti 
Kubos kontingentus, kurio paslaugos 
Angolai yra smarkiai įkyrėję šiuo 
metu Angoloje yra apie 35000 Kubos 
karių, kurie nėra labai veiksmingi 
prieš Pietų Afrikos bei Angolos 
sukilėlių pajėgas pietinėje krašto 
dalyje.

Mūsų Pastogė Nr. 16 1987. 4. 27 pusi. 5

5



A U KSI NĖS
VED YB 03

Velykų sekmadienį, Šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombėje, Šv. Mišių 
metu palaimino Oną ir Povilą Grosus 
jų auksinių vedybų proga.

Prel. P. Butkus pradėjo apeigas šiais 
žodžiais: "Didžiai pagarbūs Ona ir 
Vovilas Grosai, visi jūsų giminės, 
artimieji ir parapijiečiai. Šiandieną 
yra džiaugsminga ir didi nevien jūsų 
šeimos, bet ir parapijos šventė.

Apeigoms užsibaigus prelatas jubi
liatams įteikė Šv. Tėvo apaštališką 
palaiminimą - ornamentuotą ir 
įrėmintą įrašą.

Ona ir Povilas Grosai vedė Lietu
voje, Kybartuose, 1937 m. kovo 29 d., 
pirmą Velykų dieną. 1944 m. spalio 17 
d. peržengė sieną bomboms krintant 
ant galvų.

Ona ir Povilas Grosai mūsų 
bendruomenėje yra žinomi, kaip 
pavyzdinga šeima, nuoširdūs lietuviai, 
dosnūs, verti pagarbos.

Ona ir Povilas Grosai šiam krašte 
įsikūrė gerai, dirbdami ir taupydami. 
Jie yra prekybininkai. Po trisdešimt 
metų prekiavimo įsigijo gerą vardą 
pirkėjų tarpe.

Bendruomenėje Grosai yra visą 
laiką aktyvūs. Ona Grosienė dainavo 
chore vienuolika metų, ėjo seniūnės 
pareigas. Pasitraukusi domisi choro 
veikla, prisideda aukomis.

Povilas Grosas yra vienas iš 
pirmųjų Lietuvių namų organiza
torių, rinkęs aukas jų įsteigimui,

O. ir'P. Grosai iš prelato P. Butkaus priima įrėmintą, ornamentuotą įrašą, 
atsiųstą Šv. Tėvo.

dalyvavęs valdybose bei šiaip veik
ioje. Ištisą eilę metų gynė lietuvių 
šachmatų klubo vardą, būdamas 
vienas iš stipriųjų žaidėjų, taip pat 
dosniai aukodamas šachmatų veiklos 
palaikymui.

Sydnejuje visos lietuviškos orga
nizacijos yra gavusios iš O. ir P. Grosų 
finansinę paramą: pinigais, fantais 
loterijoms ir maisto produktais.

Auksines vedybas O. ir P. Grosai 
atšventė Lietuvių Namuose, 

Bankstowne savo gausių giminių bei 
draugų tarpe.

Jubiliatus sveikino vaišių metu: 
prelatas P. Butkus. Apylinkės pir - 

mininkas A. Giniūnas, Lietuvos 
savanoris - majoras A. Kutka, 
ir kun. P. Martūzas.

Visi svečiai palinkėjo Onai ir 
Povilui Grosams džiaugsmingų ir 
laimingų metų ateityje.

V.A.

PAS MUS
JONAS RAKAUSKAS, gyvenąs 

Darwine, prisiuntė redaktoriui linkė
jimus Velykų proga, pridėdamas $ 10 
auką "MP” reikalams.

Ačiū Jonai už linkėjimus ir auką.

Perthe, balandžio 15-tą visuo
menininkas, "MP" nuolatinis bendra
darbis JUOZAS KRUPAVIČIUS at
šventė savo 81 metų amžiaus sukaktį. 

Sveikiname linkėdami sveikatos ir 
daug darbingų metų.

Melbourne, balandžio 13-tą mirė 
ilgametis "MP” skaitytojas ir rėmėjas 
PRANAS SEMĖNAS.

Redakciją pasiekė maloni žinia, 
kad dailininkas ADOLFAS VAIČAI
TIS pasveiko ir vėl kūrybiniai veiklus.

Melbourno visuomenininkas VY
TAUTAS PUMPUTIS, balandžio li
tą, savo namuose, draugų tarpe, 
atšventė 60 metų gimtadienį. Pasvei
kinti ir palinkėti džiaugsmingų metų 
svečių tarpe matėsi Vytautas ir Milda 
Bukevičiai iš Sydnejaus.

JŪRATĖ VITKŪNAITĖ - REI
LLY iš Geelongo, lankėsi redakcijoj ir 
davė redaktoriui vaistų "Herbalife", 
kurie gelbėja numesti svorį.
Patartina, kad ir kiti tautiečiai 
pasinaudotų Jūratės paslaugomis.

SROVĖ
(Tęsinys. Pradžia M.P. Nr. 14.)
Vėliau pasigirdo netolimi dundesiai. 

Vytas, Algis ir jauni kaimynai, sugrįžę 
iš miško, seklyčioje klausėsi radijo. 
Nuskambėjo metus neskambėjusi lais
vės giesmė ir žodžiai apie krašto 
atstatymą. Vytui nuriedėjo ašara, gal 
ir daugeliui. Tik Vytas neprisimena 
dabar, ar ir tėvui, nes bijojo akių 
pakelti. Tokia žalia lyguma su 
bažnytinėmis vėliavomis buvo. Paskui 
jie išėjo į pavieškelį ir į miestelį, 
išsinešdami per radiją girdėtus 
žodžius. Skambėjo daina, ir senieji 
prisiminė, kad ir jie kažkada seniai 
buvo šaukiami balso, kuriame girdėjosi 
ir vasarojaus šlamesys ir paukščio 
giesmė, ir piemenų šūkavimas ir liepų 
kuždesys, ir daug kas; ir nuo to balso 
darėsi svaigu, kaip nuo jievų kvapo. 
Taip, kaip alyvoms palangėje žydint, 
darsėsi mielai sunku. Ir jie, kaip anais 
metais, ne vienas užmokėjo gyvybe. 
Mažytėse kapinėse stovi maži vienodi 
kryžiai. Buvo graudu. Toks švelnus 
graudumas. Norėjosi nieko negalvoti. 
Nieko, nes, rodos, kraujas ir gyvybė 
paskui tuos grabus nuėjo. O tai buvo 
tie patys draugai, su kuriais kartu 
popierinius laivelius dirbdavo ir verk
davo, kai juos vėjas nesugrąžinamai 
nunešdavo. Kaip visas dienas. Tie 
patys draugai, kurie vakarais karves, 
pliauškindami botagais, pargindavo ir 
kaip vyturių giesmės, skambėdavo jų 
ploni balseliai kieme. Tie patys,kurie 
pradalgėse suguldydavo daug ramunių 
ir vėdrynų , ir džiūstančių gėlių 
kvapas, kaip meilė ir alus, versdavo 
tankiau širdį suplakti. Taip, tie patys 
vyrai buvo padėję už tuos laukus 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD, NAW.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą
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galvas ir skaudžiai tylūs jie vienas 
šalia kito sugulė. Tik Algirdo ten 
nebuvo su palikusiais toliau saugoti tų 
laukų ir stovinčiais ant didžiulės 
duobės krašto, kad tartų grutę 
žodžių, užmestų tris saujas žemių ir 
paleistų paskutiniam atsisveikinimui 
šūvių salvę. Tai padarė Vytas. Tuo 
laiku Algirdas gulėjo ligoninėje. 
Sprogstamosios kulkos buvo suaižyta 
koja. Vėliau jų nupjovė. Algirdas į ūkį 
sugrįžo be kojos ir namus, kaip grabo 
kambaryje buvimas, prislėgė. Algirdas 
vis laukė kažko, netikėdams, kad 
pradalgės daugiau nevarys ir geguži
nėje nešokdins šviesiaplaukės mergai
tės. Tos pačios, su kuria Vytas visas 
atostogas praleisdavo. O Algirdui 
brangi ji buvo. Bet kai Vytas 
grįždavo, tai ji stengdavosi daugiau 
būti su juo. Žiūrint į brolį Vytui 
pasidarydavo negera. Bet gal ir Vytui 
ji truputį patiko. Galbūt, nes jam, jau 
be kojos grįžęs, Algis kartą tarė:
- Dabar tau paliks Stasė. Ir pirma tu 
jai buvai brangesnis, o dabar aš be 
kojos. Taigi, kam aš galiu būti 
reikalingas?'

Vytas nekartą girdėjo, kai Algis 
naktį nubusdavo ir siekdavo ranka, ar 
tikrai gale lovos stovi lazdos. Paskui 
abu ilgai neužmigdavo ir netardami nė 
žodžio, girdėdavo vienas kito alsa
vimą.

Vytas mąsto. Juo daugiau mąsto, 
juo mažiau ima miegas. Girdi, kaip 
katinas pas krosnį braižosi ar tėvas 
kažką sapnuodamas kalba. Atsimena 
Vytas, kad Algis dar labiau nusiminė, 
kai paaiškėjo, jog visa, ką jie buvo 
padarę ir nuveikę ir kraujas kurį 
praliejo, nepadarė to, ko jie laukė. 
Nauja geležinė jėga juos vėl užspau
dė. Vytas tuo laiku nusprendė 

važiuoti į miestą. Gyvenimas nežiū
rėjo nė į vieną iš daugybės smulkmenų 
ir - kaip laikrodžio spyruoklė vertė 
suktis laikrodį, kaip vėtra vertė 
šokinėti krintantį rudenio lapą, kaip 
tvenkinio vanduo vertė judėti ir suktis 
malūno ratą, - taip jis vertė gyventi ir 
mažiausiai laiko palikti sentimentams. 
Tada išvežė brolis, šalia ratuose 
pasidėdamas dvi lazdas, tokias sun
kias, kad, rodos, jos širdis ir ratus 
slėgė į žemę ir rodos, jaunas arklys 
nepajėgs jų išvežti vien dėl ratuose 
gulinčių dviejų lazdų. Sunkios jos, nes 
ne vienai dienai buvo, ne popietei, ne 
metams ir ne dešimčiai, bet visam, 
vieną kartą tegyvenamam gyvenimui. 
Gyvenime buvo ir meilės, ir džiaugs
mo. O jos turėjo slopinti juoką. Jų 
kurtus stuksėjimas, einant smėliu 
išbarstytu kiemu, primindavo, kad 
daug kas bus joms uždaryta. Atsi
mena, kad ant pasisukimo viena lazda 
iškrito.
- Matai, koja nukrito, - tarė Algis, kai 
Vytas iššoko jos paimti. - Matai, kaip 
kvaila, gali pamesti koją, o paskui 
eitum keikdamasis. Ne, koks gali būti 
ėjimas be kojos. Ropoti. O gal ir gerai,
- vadelėmis paplakė arklį Algis,- kad 
koja, o ne ranka. Negalėčiau dabar 
vadelių laikyti arba mergaitės apka
binti. Gal padarys kokią guminę, tai ir 
šokti galėsiu.

Vytas tylėjo. O taip norėjo sutrik
dyti tą tylą, kuri juos spaudė. 
Kiekviena tylos minutė juos slėgė į 
žemę. Taip sunku rasti paguodos žodį, 
kuris nebūtų banalus ir neatrodytų 
oficialus ir šaltas. Jie stoty, neišlipant 
broliui iš ratų, išsiskyrė, nežinodami, 
kad visam laikui. Kaip lengva atsis
veikinti, kada nežinai, kad daugiau 
niekada nesusitiksi ir koks sunkus 
yra amžinas atsisveikinimas! O vėliau 
Vytas grįžo namo, bet brolio nebe
buvo. Kai iš stoties kaimynas parvežė 
Vytą, seklyčioje liepsnojo žvakės. 
Spragsinčios ir virpančios, lyg neno
rėdamos degti. Šaltą brolio kaktą 
palietė lūpomis. Neatrodė, kad vienos 
kojos trūko. Ir lazdos kažkur užmes
tos buvo. Toks ramus gulėjo, tik 
veidas buvo truputį panašus į žmo
gaus, kuris kažko brangaus tikisi.

Paskui papasakojo, kaip viskas 
įvyko. Taigi, kaip paprasta ir graudu. 
O buvo linarūtė. Rudens saulė švietė 
balzgana šviesa ir visdėlto buvo šviesu 
ir šilta. Taip, pas juos, Petrulio ir 
sūnaus Algirdo ūky, buvo linarūtė. 
Talkon suėję mergaitės dainavo, 
mesdamos linų pėdus ant minkštos 
smulkių žolių išmargintos žemės. Ir 
taip visų dieną. Daug posmų buvo 
pridainuota, kaip Ibių pėdų. Klausėsi 
kaimas ir buvo gera. Juk tai savi 
dainavo. Skambėjo juokas,ir mergai
čių sidabriniai balsai aidėjo vieversių 
apleistose dirvose. O Algis buvo 
vienas, vienas su dviem augštom 
lazdom ir begaliniu, nesibaigiančiu ir 
neapmatomu, kaip vieškelis, liūdesiu 
ir neišsemiamu, kaip šulinys, ilgesiu tų 
dainų ir tų dirvų ir tų sidabro 
varpeliais skambančių balsų. O jie, 
kaip meilės nuostabi pasaka, žavėjo 
iki beprotybės. Ten buvo laukai ir 
meilė ir daina ir jaunystė ir jėga ir 
grožis sruvenantys, kaip upelis dir
vomis, per visus sąnarius. Stebuk
lingas vakaras. Vytas nežino, kaip 
toliau turėjo būti. Tik beržai, stovį 
kaip broliai, galėtų papasakoti. Tiks
liai ir nuosekliai. Beržai Ir šios trobos. 
Taip, ši troba, žvelgianti didžiuliais 
langais, kaip išsigandusiom išplėstom 
akim, galėjo matyti. Ir matė. Taip pat 
ir svirtis, dešimtį metų lingavusi.

Vytas viską detaliai įsivaizduoja. 
Laukuose sruvena meilė ir daina ir 
Algiui ėda širdį. Jis negali žiūrėti į 
laukuose pasilenkusias galvas, kurių 
viena šviesi, kaip ugnies kamuolys, 
nepaprastai degina sielą. Jis ateina 
prie šulinio ir savo stipriomis rankomis

■ nusitveria rentinio. Lengvai subarška 
į šulinio akmenį numestos lazdos. į tą 
patį, ant kurio, būdami vaikai, su 
didžiausiu triukšmu vakarais plau- 
davom kojas. Taip, įsitveria į šulinio 
rentinį, persisveria ir tada stiprios 
rankos paleidžia apsamanojusias ren
tinio briaunas. Ir viskas baigiasi. Kaip 
paprasta. Ir meilė ir nepykanta 
nukrinta į vienuolikos metrų šulinį. 
Viskas. Ir ilgesys, draskantis širdį ir 
daina, spaudžianti ašaras. Ten nebe
girdėti mergaičių sidabrinių balsų.

Tęsinys sekančiame "M.P” nr. 17
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Adelaidė
METI NIS

Š. m. balandžio 5 d. Lietuvių 
namuose Įvyko Adelaidės L.S.K. 
"Vytis" visuotinas - metinis klubo 
narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė klubo valdybos 
pirmininkas S. Visockis pasveikin
damas susirinkusius ir pakvietė prezi- 
diuman pirmininkauti J. Jonavičių ir S. 
Urnevičių sekretoriauti.

SUSIRINKI MAS

Sigitas Visockis 
1986-1987 metų klubo valdybos 
pirmininkas.
Perskaičius dienotvarkę, susirin

kimas nutarė ją papildyti įjungiant ir 
golfo sekcijos pranešimą.

I mandatų komisiją buvo pasiūlyta 
ir susirinkimo patvirtinti: J. Donėla, 
V. Stalba, U. Jucienė ir P. Snarskis.

Perskaičius 1986 m. visuotinio 
susirinkimo protokolą buvo papildytas 
įtraukiant J. Jaruševičių, kuris yra 
sutikęs padėti transporto tarnybai 
III-čių P.L.S. Žaidynių metu 1988 m., 
kurios įvyks Adelaidėje.

Klubo pirmininkas S. Visockis savo 
pranešime apgailestavo kad dėl stokos 
entuziazmo metų bėgyje už "Vyčio" 
klubą žaidė tik viena mišri krepšinio ir 
viena mišri tinklinio komandos. 37- 
toje Sporto Šventėje Sydnejuje Ade
laidės "Vyčio" klubą atstovavo apie 
30 sportininkų ir atsiekti palyginant 
gana geri rezultatai krepšinio ir 
tinklinio varžybose.

1986 m. bėgyje buvo suorganizuotas 
pelningas Vardinių balius, dveji pietūs 
Lietuvių namuose, kas taip pat 
papildė klubo iždą. Pravesta tradicinė 
Adelaidės Lietuvių Sportininkų Die
na. Šių parengimų našta krito ant 
klubo parengimo komiteto pečių už ką 
susirinkimas Išreiškė gilią padėką.

"Vyčio" klube yra 26 garbės nariai, 
70 nario mokestį susimokėjusių ir 50

iki susirinkimo dar nesusimokėjusių 
klubo narių.

Klubo valdyba buvo parašiusi raštą 
klubų atstovų suvažiavimui Sydnejuje 
siūlydama panaikinti statuto 8-tą 
paragrafą su pageidavimu, kad R. 
Sidabrui nuolatiniam "MP" sporto 
skyriaus bendradarbiui, būtų grąžin
tas ALFAS garbės nario titulas. Abu 
klausimai klubų atstovų suvažiavime 
buvo svarstyti ir atmesti.

S. Vicockis išreiškė padėką P. 
Andrijaičiui už ilgametį darbą klubo 
valdybose, E. Taparauskui už bendra
darbiavimą net ir jo ligos metu, 
"Vyčio" mecenatams ir ypatingai 
ponioms šeimininkėms, kurios nenuils
tamai gelbėjo ruošiamus pietus ir 
vaišes. Taip pat pareiškė padėką IIl
čių P. L.S. žaidynių 
organizaciniam komitetui kuriam la
bai energingai vadovauja Jurgis Jona- 
vičius.

Pranešimą apie klubo iždo stovį 
padarė P. Andrijaitis, perskaitydamas 
detalizuotą pajamų ir išlaidų sąrašą. 
Paaiškėjo, kad didžiausias išlaidas 
sudarė finansinė parama sportinin
kams dalyvavusiems Sporto Šventėje 
Sydnejuje virš $1.600 dolerių.

Susirinkimo pirmininkas padėkojo 
visų klubų narių vardu buvusiai klubo 
valdybai už įdėtą darbą, klubui 
vadovaujant, ką susirinkimas patvir
tino.

Naują klubo valdybą sekantiems 
dviem metams sudaro ir pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: Romas Pocius - 
pirmininkas, Edas Taparauskas - 
sekretorius, Petras Andrijaitis - 
iždininkas, Aleksas Talanskas - vice
pirmininkas bei sporto vadovas. An
gelė Snarskytė, Linas Pocius, Romas 
Willenbrechtas - krepšinio sekcijos 
vadovai. Sekretoriaus adresas: 78 
Bower Str, Woodville 5011. S. A. 
III-čių P.L.S. žaidynių organizacinio 
komiteto pranešimą padarė pirminin
kas J. Joną vičius,kuris bus patalpintas 
atskirai.

A. Norkus ragino visus golfo 
žaidėjus įsijungti į "Vyčio” klubą. 
Buvusi klubo valdyba pasiūlė į garbės 
narių sąrašą įtraukti šiuos kandida
tus: A. Talanskas, A. Jucius ir A. 
Krivickas. Susirinkimas tam vienbal
siai pritarė ir S. Visockis įteikė 
naujiems garbės nario ženklelį.

Pasiūlyta, kad per sekantį metinį 
susirinkimą būtų pristatyti kandida
tais į garbės narius I-sios Vyčio" 
klubo valdybos nariai, tai N. Armi-

Edas Taparauskas 
klubo valdybos sekretorius.

nienė ir J. Riauba. Jaunimo pritrau
kimo į klubo gretas reikalu buvo 
pasiūlyta paruošti lietuvių ir anglų 
kalbom raginimo lapelius, paaiškinant 
apie "Vyčio" klubo funkcijas, tikslus 
ir išsiuntinėti jaunų vaikų tėvams. 
Susirinkimas buvo užbaigtas sugiedant 
Tautos Himną. R. Sidabras

$3.000 JAUNIMO 
K O N G RESUI

Australijos lietuvių fondas vėl 
stambia suma parėmė VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošą, kovo 
viduryje įteikiant Kongreso ruošos 
komitetui 3.00 dolerių sumą. Viso iki 
šiol Australijos lietuvių fondas Kon
greso ruošai jau paskyrė 
5.000 dolerių.

Svari fondo parama parodo, kad 
Australijos lietuvių fondo vadovybė 
supranta Kongreso svarbą lietuviškos 
veiklos išlaikymui ir įvertinaVI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
organizacinio komiteto veiklą.

Gruodžio pabaigoje į Australiją 
suskridęs viso pasaulio lietuvių jau
nimas tris savaites praleis intensyviai 
aptardamas Lietuvos padėtį šių dienų 
šviesoje, užsienio lietuvių problemas, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
organizacinius reikalus ir tarpusavyje 
pabendraus.

Kongreso veiklos paskirstymas po 
įvairius Australijos miestus buvo 
padarytas sąmoningai, Visų šių 
miestų jaunimas yra įtrauktas į 
Kongreso ruošos veiklą. Jaunieji 
užsakinėja patalpas, organizuoja 
programas, transportą, apgy-
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Talka, už terminuotus indėlius dabar moka: 

14% nuo $100 iki $50,000
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s;

(15 % virš $50,000)

Už einamąsias sąskaitas mokama 10%.
Talka veikia Lietuvių namuose:-

ADE LAIDELI (MELBOURNE) ( SYDNEY '
Sekmadieniais 
1-3 vai. p.p

Tel: 42 7377

Šeštadieniais
10 ryto - 2 p.p. 

. Sekmadieniais 
1-3 n n

Tel: 3284957

Sekmadieniais 
2-4 vai. p.p.
Tel: 709 8662 ,

vendinimą, parengimus. Tuo būdu jie 
įsigyja organizacinės patirties. Visų 
šių miestų lietuviai turės progos 
susitikti su užsienio lietuvių jaunimo 
atstovais, dalyvauti kongreso paren
gimuose, pasidžiaugti jaunatviška 
veikla. Tūkstančius kilometrų atva
žiavus į konkresą negalima tikėtis, 
kad janimas užsidarytų viename 
mieste ir susiėję į salę sėdėtų 
posėdžiaudami. Kongreso pasklai- 
dymas padės jiems pamatyti 'Austra
liją, jos gamtą, susipažinti ir paben
drauti su Australijos lietuviais.

Tikimasi, kad su Kongresu atvyks 
gražus būrys ir vyresnio amžiaus 
tautiečių. Kongresas sudarys pagrin
dą jiems atvykus į Australiją pake
liauti po kraštą, kartu dalyvaujant ir 
kongreso renginiuose.

Užsienio lietuvių susidomėjimas
Kongresu yra didelis. Jau dabar 
organizuojasi kelionių grupės Kana
doje, Čikagoje, Los Angeles. Kaip ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse vykę 
Pasaulio lietuvių seimai, taip ir VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas 
sujudins visų lietuvių gyvenimą, 
paskatins tolimesnę veiklą, bendra
vimą tarp įvairių kraštų.

Organizacinė kongreso dalis vyks 
Sydnejuje. Tuoj po atidarymo ir 
susipažinimo prasidės Pasaulio lie
tuvių sąjungos suvažiavimas, kuriame 
bus aptarta visų dalyvaujančių kraštų 
jaunimo veikla, PLJS centro valdybos 
pranešimas, jos veiklos įvertinimas, 
naujos valdybos rinkimai. Lygia
grečiai vyks ankstesniuose kongre
suose dalyvavusių atstovų suvažia
vimas.

Canberroje vyks studijinė Kongreso 
dalis. Paskaitas skaitys Ir diskusijas 
praves prelegentai iš JAV, Europos ir 
Australijos. Šešias dienas vyks inten
syvus darbas, paįvairintas tik pora 
trumpų išvykų..

Kongreso stovyklai numatyta vieta 
yra netoli Adelaidės, Roseworthy 
Colledge. Daugiau savaitės laiko 
jaunimas bus intensyviai, bet kartu 
įdomiai "maitinamas" lietuvišku fol
kloru, kalba, žaidimais, pramogomis. 
Adelaidės lietuviai susitiks su Kon
greso dalyviais Naujųjų metų baliuje, 
o taip pat turės progos nuvykti ir 
dalyvauti stovyklos gyvenime.

Melbournas ruošia Kongreso užda
rymo ir atsisveikinimo iškilmes. Po 
trijų savaičių įtempto darbo jaunimas 
Mebourne galės atsipūsti, paekskur- 
suotl, pailsėti. Bet ne ilgai. Po trijų 
dienų visi pradės skirstytis į savo 
kraštus, pasipildę žiniomis, entu
ziazmu ir užsidegimu ateičiai.

J. M.

’ Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

"AMŽINASIS TĖVAS"
Sutiktinai su šia pranašyste prana

šas Izaijas (53:10) sako, kad Jėzus 
"matys ilgai pasiliekančių ainiją". 
Aštuntoje eilutėje pasakyta, kad jis 
bus "išplėštas iš gyvųjų šalies", ir kad 
nebuvo nevieno, kurs būtų galėjęs 
apsakyti jo giminę; mat Jėzus buvo 
nevedęs ir todėl neturėjo prigimtos 
ainijos, kuri būtų jo "giminė".

Bet vistiek pranašas sako, kad jis 
"matys savo ainiją", kitaip sakant, jis 
turės vaikų ne paprastuoju keliu, bet 
būdamas pasaulio Atpirkėju, jis turi 
galios duoti žmonėms gyvenimo ir 
dėlto jis bus gyvybės davėjas arba 
tėvas. Pranašas rašo kad dėlto jis 
matys savo sielos vargą ir bus 
pasotintas. - Ižai jo 53:11.

" V argas" ir kentėjimas jungiamas 
su gimdymu ir tokioje prasmėje 
pranašas pritaiko tą žodį Jėzui, 
kuomet kalba apie jį kaip apie gyvybės 
davėją. Gyvenimas ateis į žmones per

"jo sielos kentėjimą". Apie tą 
kentėjimą plačiau rašoma 53-me 
Izaijo pranašystės skyriuje. Ten 
pasakyta, kad jis bus "paniekintas" ir 
žmonių atmestas, skausmo vyras, 
susipažinęs su sielvartu. Toliau pasa
kyta, kad jis buvo vedamas "kaip 
avinėlis pjauti", ir buvo sužeistas ir 
vargintas.

Visas Jėzaus gyvenimas iki kryžiaus 
buvo pilnas vargų ir skausmų ir 
pasibaigė tada kai plyšo jo širdis ir jis 
sušuko: "Atlikta". Bet delei šitų 
kentėjimų ateis busimasis gyvenimas 
visiems "pirmojo Adomo" vaikams, 
kurie tikėjimu ir paklusnumu priims 
šitą dovaną. Tokiu būdu Jėzus "matys 
savo sielos vargą ir bus pasotintas". 
Nesuskaitomi milijonai priims jį kaip 
tėvą, gyvybės davėją ir vienbalsiai 
giedos jam gyriaus giesmę, sakydami: 
"mes džiaugsimės ir linksminsimės jo 
išgelbėjimu". Dėkokime Dievui už jo 
dovaną žmonėms - "Busimojo Am
žiaus Tėvą".

Mylį tieąą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bafins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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VIENINGI IR DOSNŪS GEGUŽIS - MARIJOS MĖNUO

"MP" nr. 13 tilpo Geelongo Apy
linkės valdybos padėka savo kolonijos 
tautiečiams už aukas ir prisidėjimą 
savo darbu prie bendruomenės namų 
remonto. Būdami neskaitlingi, supratę 
reikalo svarbumą, namų remontui 
suaukavo virš penkių tūkstančių 
dolerių.

Statybininkai, dažytojai, pagelbi- 
ninkai - moterys gamino maistą ir 
bendromis jėgomis namai tapo atre
montuoti.
Geelongiškiai galite didžiuotis, savo 
dosnumu, paklusnumu sugyvenimu ir 
vieningumu.

Per neapsižiūrėjimą, Apylinkės pir
mininko Otto Schrederio padėkoje 
buvo praleistos pavardės.
Statybininko M. Anskaičio. Prie dažy
mo darbų dirbę: V. Stuikevičlus, D. 
Valaitis, P. Rasimas, S. Speičys, P. 
Adomaitis, J. Manikauskas, L. Bun- 
garda, V. Bindokas, B. Freemantle, V. 
Mačiulis, J. Medelis, Medelis jun., L. 
Valodka ir V. Cerakavičius.

Marijos

krikšto 
uoliau

Štai artėja mūsų tautos numylėtas - 
gegužis. Kad ir rudenėjančioj šio 
krašto gamtoj - jis ir mums brangus,, 
nes tai mėnuo paskirtas 
garbei.

Ypač šiais mūsų tautos 
Jubiliejaus metais - dar
kalbėkime ar giedokime gegužines 
pamaldas. Savo šeimose, šeimų būre
liuose ar bažnyčioje.

Per visą gegužės mėnesj bus 
giedama: kiekvieną sekmadieni P° šv. 
Mišių Lidcombe, kiekvieną penk
tadieni 7.15 vai. vakare Lietuvių 
namuose Bankstown - skaityklos 
kambary.

Savo mintimis - maldomis bei 
giesmėmis junkimės su savo broliais 
tėvynėje - ypač su brangiomis Marijos 
šventovėmis Lietuvoje ir pasaulyje... 
Marija, užtark pas Visagali!..

MELBOURNE MOTINOS DIENA

tautiniai Šokiai

Kviečiame Jaunimą nuo 10 metų 
amžiaus, norinčius šokti tautinius 
šokius, atvykti ( Melbourno Lietuvių 
namus 12 val.p.p. (šeštadieni) gegužės 
mėn. 2 d. Bus sudarytos trys grupės 
pagal amžių.

Šokėjai ir tėveliai, turi kokių 
klausimų, prašome kreiptis pas Dalią 
Antanaitienę tel. 8577248.

KONGRESAS
PARAMA VI LIETUVIU JAUNIMO 

KONGRESUI
(Skliausteliuose pažymėta visa iki šiol 
aukota suma)

Dangiškosios Motinos mėnesyj ger
biame ir savo mamytes - motinėles. 
Sekmadieni * gegužės 10 d. skiriame 
Motinų pagerbimui.
11.30 vai. St. Joachim bažnyčioje 
Lidcombe iškilmingos pamaldos už 
gyvas ir mirusias motinas. Mūsų 
"Dainos" choras - savo giesmėmis 
kels mūsų maldas ir širdis!

Tuojau po šių pamaldų bus vyks
tama j Lietuvių kapines Roockwocd, 
kur prie papuoštų motinų kapelių vėl 
susikaupsime maldai ir giesmei. Pamė
ginsime be minėjimo, kuris mamytes 
pradžiugina...bet gal tik labiau 
vargina?

PAPILDOMI AUKOTOJAI 
(AUKOS) LIETUVOS KLIERIKAMS.

liet, fondas -$3.000

sąjunga Melbourne

Sipavičiai, ACT - $200,

Australijos 
($5000), 
Pensininkų 
$1146.62 
Z. ir L.G.
P. Dranginis Vic. $100 ($300) 
P.J. ir A. Vaičaičiai, Vic. - $100 
J. Barkienė (atminimui 
a.a. L. Barkaus) Vic. - $75 ($100), 
A. Grinius, N.S.W. $50, 
V. Šiaučiūnas, Tas. - $50, 
A. Reutas, QLD., $30, a.a. K. 
Prašmutas, K. Šimkūnas, J. Vizbaras, 
visi iš Vic. po $25.
A. Kaminskienė, Vic. $20, 
V. Gerdvllas, N.Z. - $12, J. Jasulaitis, 
S. Šabrinskas, Vic., po $10, 
M. ir J. Anskalčial, Vic., $5.

Dėkojame Australijos lietuvių 
fondui tapusiam didžiausiu kongreso 
rėmėju, džiaugiamės Melbourno Pen
sininkų d-jos svaria parama ir 
sveikiname Garbės rėmėjus.

Jurgis Želvys $100, Juozas ir Olga 
Žukauskai $ 50, Žaidėjai Llet.klube $ 
20,
Petras Burokas $ 22, Antanas ir 
Petronėlė Pečiuliai $ 20, Grasilda ir 
Alfonsas Lingės $ 20, Algirdas Žilys $ 
10, Ona Liutikienė iš Pertho $100, 
(davusi jau $200), B.ir V. Barkai $100, 
Alfonsas ir Emilija Šliogeriai $ 50, 
Janina Šidlauskienė $ 10, Stefa ir 
Julius Kušleikos $ 50, Juozas Makūnas 
$ 50, Jadvyga ir Alfonsas Ladygos $ 
20, Danutė Bielienė $ 20, Marija ir 
Antanas Statkai $ 10.

Labai ačiū už nuoširdžias aukas. 
Džiaugsis ir tie jaunuoliai, kad jų 
kilnius siekimus remia ir broliai 
tolimoj Australijoj.

Prel. P. Butkus.

Aukos
VASARIO 16-TOS GIMNAZIJAI

A. A. Stasio Ramoškio atminimui, 
vietoj gėlių, aukoju M.P-gei $10.

S. Augustavičius. Tasmania.

M. Kavaliauskienė, vyro Stasio 5 metų 
mirties sukakčiai paminėti $50,

N. Celkienė $ 50,-

Br. Stašionis
Sydnejaus bibliotekos vedėjas

A.L. JAUNIMO SĄJUNGA
kviečia Jus i 

L.ZO ir kavos vaka

*->4**

* *
**

*

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

Šeštadieni, gegužės 2 d. 8 v.v.

tradicinis
METI MIS

*
4*

-k

*
*

Programoje visiems žinomi Sydnejaus "Linksmieji broliai" ir niekam g 
nežinomi "Dainuojantysdirektoriai", "Svajonėlės" bei kiti klubo talentai.?

įėjimas $25 asmeniui iškaitant vynų, šampaną ir karštą vakarienę.

Svečiai bus aptarnaujami prie stalų.

' Šokiai iki 1 vai, ryto

Apsirengimas vakarinis

Baliaus metu bus traukiama loterija. Pirma premija Eva Kubbosjt 
paveikslas.

Loterijos bilieto kaina $ 1 doleris.

Kviečiame sudaryti savo svečių grupes ir užsisakyti stalus ne vėliau 
balandžio 29 dienos.

4* VALDYBA Afr

l$|(?*****tf?***o|r*i|(?i|(?**^^
VALDYBA

Jei nenorite mesti svori, jei nenorite būti ploni, bet pilvoti! tai 
neskambinkite man! HERgMJFE

Jūratė Vitkūnaitė - Reilly, Herbalife platintoja
107 Camden Rd. Newtown, Geelong, 3220. Tel. 052- 217862.

PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS j UŽJŪRIUS

l Lietuvą ir atgal nuo $ 1.320 
Iš Lietuvos ir atgal nuo $1.870 
Į Frankfurtą ir atgal nuo $1.150 
Į Europą per Kanadą nuo $1.580 
I Londoną per JAV nuo $1.450 
1 Paryžių 
Į Kanadą 
1 Kanadą 
1 JAV ir 
(JAV ir
1 Indiją ir atgal nuo $ 920
1 P. Ameriką ir atgal nuo $1.800 
Aplink pasaulį nuo $1.550

ir atgal nuo $1.150
ir atgal iš Sydney $1.250 
ir atgal iš Melb. $1.370 
atgal (per Tokijo) $1.750 
atgal iš Melb. nuo $1.230

I I
VI L NI UJE

ŽMONIŲ IŠVYKS Iš MELB.

IR kuri (vyks gegužės 1 d. (penktadieni) Melbourno lietuvių klube.
Gros gera kapela. 'S

S?) Klubo llnksmavalandis 7-8 vai. vakare. fe)
Gėrimai pusė kainos, (ėjimas - 5 dolerių auka. IR

fe Vakaronės pelnas skiriamas Jaunimo Kongresui.
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GRUPINĖ EKSKURSIJA, TIK 15
SYDNEY 4 d. liepos mėn. LUFTHANSA lėktuvu I Varšuvą 1 naktis, 
Leningrade 2 naktys, Vilniuje 5 naktys, 3 naktys Rygoje, vėl 5 naktys 
VILNIUJE, 1 naktis Varšuvoje ir kelionė atgal. Skridimai, maistas, 1-mos 
klasės viešbučiai ir transportas.
Pilna kaina - $3950. Depozitas $200. Tik kelios vietos liko.

Grupinė kelionė į Romą dalyvauti Lietuvos 600 
krikščionybės iškilmėse išvyks iš Sydney/Melbourne 
birželio ir atgal iš Romos 17 d. liepos. Kaina į ten ir
iš Melb./Sydney/Adelaide/Brisbane $ 1.750. Depozitas S 100

metų 
22 d. 
atgal

Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ 
tiesioginiai, laišku arba telefonu.

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(Akredituota IATA, AFTA)

541 KING STREET, WEST MELBOURNE (prie Liet. Namų) 
Telef 329 6833. Vakaraus 583 4258.
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