
LIETUVOJE
EDITA ABRUTIENĖ

Gauta žinia iš Lietuvos, kad kalinė 
Edita Abrutienė, kalėjusi kartu su 
Jadvyga Bieliauskiene, nuo 1987 
sausio 12 buvo perkelta į tremtj, 
praneša Lietuvių Informacijos Cent
ras. Jos tremties adresas yra: Chitins- 
kaya oblast, pos. Aksha, ui. Berego- 
vaja 11, k v. 3.

Tai yra maždaug 120 mylių j pietus 
nuo Chitos, kur yra kalinamas kun. 
Jonas - Kąstytis Matulionis ir 60 
mylių i šiaurę nuo Mongolijos sienos.

Abrutienė yra kalinama uždaroj 
kariuomenės zonoj, kaip spėlioja 
Tarptautinės Amnestijos žinovas.

1982 m. gruodžio 8 d. buvo 
padaryta krata Editos Abrutienės 
bute, Tallat- Kelpšos 8-11, Vilniuje, 
ieškant šmeižikiško turinio literatū
ros. Kratos metu paimta: Abrutienės 
pareiškimai, dokumentai, laiškai, žur
nalo "Amerika" 39 egz., Žmogaus 
teisių deklaracija anglų kalba ir kt. 
Po kratos saugumiečiai Abrutienės 
nebepaleido. Jai iškėlė bylą pagal 
199-1 str. už "skleidimą žinomai 
melagingų prasimanymų, žeminančių 
tarybinę valstybinę ir visuomeninę 
santvarką".

Abrutienė buvo nuteista 1983 
liepos 14 ketveriems metams griežto 
režimo lagerio ir dvejiems metams 
tremties.

1950 m. gimusi Edita Abrutienė 
Mordovijos moterų lageryje aktyviai 
reiškėsi. Ji ir Jadvyga Bieliauskienė 
kartu su aštuoniomis kalinėmis pasira
šė sveikinimą prezidentui Reaganui jo 
perrinkimo į JAV-bių prezidentus 
proga.

Kartu su trimis pabaltietėmis ji iš 
lagerio pasiuntė protesto laišką Aukš
čiausiam Prezidiumui, prašant karo 
belaisvių statuso. Remdamosios Jung
tinių Tautų rezoliucija, kuri buvo 
paskelbta Tarybinėj spaudoj, kaip jos 
teigė, joms priklausąs; karo belaisvių 
statusas, nes jos gyveno sovietų 
okupuotose Pabaltijo kraštuose.

Abrutienės vyras, Vitas Abrutis, 
irgi buvo politinis kalinys. Jam vos 
sugrįžus iš sovietinio lagerio, Edita 
buvo suimta ir jis liko vienas su 
mokyklinio amžiaus sūnumi Aidu, 
gimusiu 1974 m.

APLEISTA RUSNĖ

"Literatūros ir meno" redakcija 
kovo 14 d. laidoje paskelbė laišką 
"Susirūpinkime Rusne", pasirašytą 
Lietuvos mokslų akademijos geogra
fijos skyriaus vadovo prof. dr. 
Vytauto Gudelio, poeto Eugenijaus 
Matuzevičlaus, Rusnės žuvininkystės 
ūkio vyr. ekonomisto Kazimiero Banio 
ir Rusnės mokyklos mokytojo Modesto 
Virkečio. Jie primena skaitytojams, 
kad Rusnė yra seniausia bei unika
liausia Nemuno deltos gyvenvietė, 
Įsikūrusi Rusnės saloje, Skirvytės ir 
Atmatos tarpušakyje. Rusnė pirmą 
kartą dokumentuose paminėta 1366 
m. Vorusnės vardu. Salos teritorija 
dabar priklauso Rusnės žuvininkystės 
ūkiui, kuris ne tik verčiasi žuvinin
kyste tvenkiniuose, Nemuno deltoje, 

Kuršių mariose, bet ir žemės ūkio 
gaminiais - žolės miltais, pienu, mėsa. 
Gaunamu pelnu Rusnės žuvininkystės 
ūkis pralenkia daugelį panašių ūkių, 
tačiau nesirūpina centrine gyvenviete 
tapusiu Rusnės miesteliu: "Daugelis 
senųjų pastatų, laiko ir pamario 
permainingų orų veikiami, sparčiai 
yra. Nemaža šių statinių dalis - 
vertingas mūsų žvejų architektūros 
palikimas. Dvidešimties sodybų žvejų 
gatvė (dalis buvusio Skirvytėlės 
kaimo) pripažinta respublikinės reikš
mės architektūros paminklu, nors jo 
būklė taip pat kelia rimtą susirūpi
nimą. Pats seniausias ir vertingiausias 
senosios Rusnės kultūros palikimas - 
tai buvusi evangelikų bažnyčia, 
statyta XIX a. pradžioje. Ji taip pat 
pripažinta respublikinės reikšmės ar
chitektūros paminklu. Šis pastatas 
dabar paskirtas Rusnės pagalbinei 
internatinei mokyklai. Daugeli metų 
buvusi bažnyčia naudota kaip sporto 
salė. Jos priekinėje dalyje buvo 
įrengta tos mokyklos katilinė. Nere
montuojamo pastato medinės stogo 
konstrukcijos daug kur stipriai (puvu
sios, ir todėl pastato būklė yra 
avarinė. Dėl to buvo uždrausta ji 
naudoti kaip sporto salę, ir jis atlieka 
vien katilinės funkcijas.

KRAŠTOTYROS MUZIEJUS?

Vilniškės aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas jau 1985 m. kovo 27 d. 
įsakė Šilutės rajono vykdomajam 
komitetui ir Lietuvos žuvininkystės 
valdybai išsamiai sutvarkyti Rusnę, 
tačiau lig šiol tepadaryta kukli 
pradžia. Kelioliką metų atidėliojus, 
imtasi centrinės gyvenvietės nuteka
mųjų vandenų valymo įrenginių 
statybos, stabdžiusios Rusnės mieste
lio plėtimo ir atnaujinimo darbus. 
Laiško autoriai ragina nedelsiant 
imtis senosios šventovės sutvarkymo. 
Pirmiausia iš jos į naujas patalpas 
reikia perkelti pagalbinės mokyklos 
katilinę, o tada buvusiai XIX. 
pradžios šventovei, tapusiai sporto 
sale, surasti kitą paskirtį. Jie nė 
nebando siūlyti, kad šiam pastatui 
būtų grąžinta istorinė šventovės 
paskirtis. Kalba tik apie dvi gali
mybes: evangelikų šventovės paver
timą koncertų sale arba Nemuno 
deltos kraštotyros muziejumi. Ketu
riem siūlytajam labiau patinka antra
sis variantas. Esą Šilutės kraštotyros 
muziejus, turintis gausius pamario 
krašto rinkinius, stokoja tinkamų 
patalpų, o Rusnė yra visos Nemuno 
deltos sostinė, jos kultūros centras.

"KALVARATU" MEISTRAS.
Vladas Vertelis "Komjaunimo tie

sos" sausio 24 d. laidoje skaitytojams 
primena kadaise "kalvaratais" vadin
tus verpimo ratelius, dabar jau 
tampančius muziejų rūdiniais. Mažai 
liko ir jų- senųjų gamintojų. Tik 
Šiaulių rajono Paežerių sovchozo 
Pušėlių kaime tebėra likęs seniesiems 
Paežerių, Juozapavos gyventojams 
gerai žinomas "kalvaratu" meistras 
Jonas Rimeikis. Jaunystėje jis vertėsi

Gerutis Kalpokas. " Vakaras"
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jos mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

A.L.B. Krašto valdyba

dailidės amatu prie statybų, kol 
išmoko gaminti verpimo ratelius ir 
pradėjo priiminėti užsakymus. Senuko 
sodyba dabar jau nugriauta, vaikai 
išėję savų lizdų kurti. Jonas Rimeikis 
su žmona gyvena geltonai nudažytoje 
nedidelėje trobelėje prie vieškelio, 
kur jį vis dar kartais aplanko moterys 
su senaisiais verpimo rateliais ir prašo 
juos pataisyti. Senukas sąžiningai 
sutvarko senuosius verpimo ratelius, 
tik dabar toks darbas trunka gerokai 
ilgiau nei jaunystės dienomis. J. 
Rimeikis turi ir kadaise pasigamintą 
mažytį traktoriuką su ąžuoliniais ratų 
stipinais, kuriuo lauko keliukais nuva
žiuoja ganyklon gyvulio perkelti ar 
šieno parsivežti.

GYVENTOJU SURAŠYMAS

Okupuotoje Lietuvoje jau 
pradedama ruoštis naujam gyventojų 
surašinėjimui, kuris įvyks 1989 m. 
sausio mėnesį. Surašinėjimui vykdyti 
sudarinėjamos taisyklės ir 
organizuojami komitetai. Norima 
surinkti duomenis apie gyventojų 
sudėtį, krašto ekonominius ir 
kultūrinius pakitimus. Tik klausimas, 
kiek objektyviai bus tai pravedama.

LKB KRONIKAI 15 M.

St. Louis miesto arkivyskupas i H. 
John L. May, einantis Amerikos 
vyskupų ir Katalikų Konferencijos 
pirmininko pareigas, parašė laišką 
vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM 
kuriame jis sveikina LKB Kroniką jos 
penkiolikmečio proga.

"LKB Kronikos penkiolikos metų 
sukakties proga rašau, norėdamas 
pareikšti Amerikos vyskupų konfe
rencijos pasigėrėjimą ir paramą už 
nuostabų nuolatinį informavimą ką 
Kronika yra atlikusi", rašo arkivys
kupas May.

Žmogaus teisių gynyboje tikslumas, 
nuoseklumas ir teisingumas padaro 
Kroniką klasiškai Bažnytinėje bend
ruomenėje, Kronikos liudijimas tikė
jimas ir drąsumas apie tuos, kurie jai 
renka medžiagą ir ruošia reportažus, 
susilaukia visų pagarbos.
Religinė Šalpa reguliariai verčia, 
leidžia ir skleidžia LKB Kroniką 
anglų kalba kasmet 30,000 tiražu. Per 
pastarąjį dešimtmetį, Religinė Šalpa 
išplatino apie 400,000 Kronikos nu
merių. LKB Kronikos angliški ver
timai yra siunčiami vyskupams, kores
pondentams, profesoriams, žmogaus 
teisių organizacijoms, kongresme
nams, senatoriams ir kitiems.

(LIC)
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SPINDULĖLIS pro DURŲ PLYŠ! LIETUVIU VEIKLAI PASKYRĖ

Sovietinė ambasada Vienoje kovo 
30 surengė spaudos konferenciją tema 
"Lietuvos katalikų Bažnyčia ir religi
jos laisvė". Ją pravedė ambasados 
pareigūnai, bet pagrindiniai veikėjai 
buvo du vilniečiai: kunigas Stasys 
Lidys ir filosofijos dėstytojas Justinas 
Karosas. Konferencijos eigą gana 
plačiai ir kritiškai aprašė šveicarų 
dienraštis "Neue Zuericher Zeitung" 
balandžio 2 laidoje.

Jau iš anksto buvo aišku, kad 
spaudos atstovai sukviesti ne tam, kad 
išgirstų kokią nors sovietinės valdžios 
kritiką. Renginio tikslas buvo veikiau 
paneigti pranešimus apie nesiliaujantį 
rusinimą ir tikybos slopinimą Lietu
voje. Ir vis dėlto konferencija padėjo 
kiek nušviesti padėtį tame Baltijos 
krašte, kuris geriausiai išsaugojo savo 
savarankumą pažymėjo NZZ kores
pondentas.

J. Karosas pateikė duomenų apie 
Lietuvos studentų tautinę sudėtį. 
Dvylikoje aukštųjų mokyklų lietuviai 
sudaro 85 procentus studentų, rusai 
apie 8 procentus ir lenkai 5 procentus. 
Dėstomoji kalba lietuvių, nors veikia 
rusų ir lenkų kalbų skyriai. Ypač 
plačiai dėstoma literatūra. Leidinių 
lietuvių kalba tiražai milijoniniai. Tad 
kalbos srityje nesą rusinimo. Tačiau 
NZZ korespondentas atkreipė dėmesį 
į tai, kad Karosas neatsakė kitų jam 
pateiktų klausimų: ar lietuviai gali 
gilintis į savo istoriją savitai ar 
verčiami laikytis tarybinės versijos? 
Ar bent dalis lietuvių literatūros 
vaizduoja istorinę ir dabartinę Lietu
vos tikrovę?

Kunigas Stasys Lidys pateikė skai
čių apie Lietuvos Bažnyčią: septyni 
vyskupai, 440 kunigų, kurie aptar
nauja 634 parapijas. Jo paties parapi
jos ribose gyvena apie 200.000 
žmonių, iš jų apie 140.000 yra 
katalikai. Pernai pakrikštyta 1.400, 
palaiminta 600 santuokų, aplankyta
1.200 ligonių. Didelis skaičius einan
čių prie Pirmosios komunijos. Tikybos 
negalima mokyti nei mokyklose, nei 
bažnyčioje, nes bažnyčia atskirta nuo 
valstybės ir mokyklos. Pirmajai 
komunijai rengiamasi namie. Kunigas 
Lidys nieko nepasakė, iš kokių knygų 
tėvai gali mokyti vaikus tikybos, kai 
jau keturi dešimtmečiai religinės 
literatūros beveik nėra. Net kalendo
riaus- žinyno kasmet išleidžiama tiek 
mažai, kad kunigas jį gali tik 
paskolinti.

Korespondentai kėlė daug nesma
gių klausimų, nes pasirodo, kad tikroji 
padėtis užsienyje neblogai žinoma. 
Ypač taiklūs buvo Krikščionių solida
rumo internacionalo (Christian Soli
darity International) atstovų klausi
mai. Buvo nurodyta, kad Lenkijoje 
Nova Hutos parapiją Krokuvoje 
aptarnauja 14 kunigų, kai tokio pat 
dydžio parapijoje darbuojasi tik vie
nas kunigas Lidys, talkinamas 80 metų 
prakopusio senelio kunigo. Lidys savo 
bažnyčioje tikėjimo tiesų mokymą 
sieja su pamaldomis. Penktadieniais 
moksleivius po pamokų jis moko 
lietuviškai, šeštadieniais lenkiškai, 
nes parapija mišri.

Korepondentus labiausiai domino, 
ar popiežius aplankys Lietuvą. Lietu
vos vyskupai kvietė popiežių ir tuo 
reikalu kreipėsi į valdžią. Iš Maskvos 
gautas neigiamas atsakymas, tačiau 
tikimasi kad popiežiaus atstovui būsią 
leidžiama atvykti. Pagerėjusios gali
mybės keliauti į užsienį, laukiama 
daugiau palengvinimų.

CSI atstovas pažymėjo, kad šiemet 
kovo 3 Lietuvos vyskupai ir vyskupijų 
valdytojai paprašė valdžią leisti 
Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavi
čiui jubiliejaus proga sugrįžti iš 
tremties. Kovo 11 kitu raštu jie

paprašė paleisti kunigus Matulionį,
Svarinską ir Tamkevičių.

Kunigas Lidys papasakojo, kad 
prieš mėnesį jis aplankęs vyskupą 
Steponavičių ir nuvežęs jam spalvoto 
vaizdo televizorių. Tremtinys vysku
pas paprašęs Popiežių atleisti jį iš 
pareigų dėl amžiaus, bet Vatikanas 
dar neatsakęs.

Klaipėdos bažnyčia
NZZ korespondentas pastebėjo, kad 

"nepageidaujami" klausimai apie Lie
tuvos uždarytąsias bažnyčias, apie 
vyskupo Steponavičiaus likimą labiau 
jaudino tarybinius pareigūnus negu 
lietuvį kunigą. Niekas neneigė, kad 
Vilniuje veikia tik 10 katalikų 
bažnyčių ir 23 uždarytos. Buvo 
kalbama ir apie liūdną Klaipėdos 
bažnyčios likimą. Esą padarytą daug 
neteisybių, kurias dabar reikia žings
nis po žingsnio atitaisyti. Tremtinys 
Vilniaus vyskupas nesąs Izoliuotas, 
bažnyčios reikalais su juo tariamasi. 
Apie kitamanius kunigas Lidys sakė, 
kad asmeniškai jis juos gerbia, nors jų 
veiksmų nesiima ginti.

Nesulaukė atsakymų klausimai: ar 
naujoji sovietinių pertvarkymų poli
tika leis veikti uždarytiems vienuoly
nams ir bažnyčioms? Ar bus atidary - 
tos trys uždarytosios kunigų semina
rijos ir Vilniaus universiteto teologi
jos fakultetas? Ar bus grąžinami į 
darbą dėl tikėjimo atleistieji mokyto
jai? Jei bažnyčia atskirta nuo valsty
bės, kokiu būdu valdžia, visų pirma, 
Religijų reikalų taryba viską lemia?

Baigdamas savo pranešimą laikraš
čio NZZ korespondentas pažymėjo, 
kad abu lietuviai Lidys ir Karosas 
savo pasirodymu sovietinėje spaudos 
konferencijoje priminė tolimą, bet su 
Vidurio Europa susijusį kraštą. Viešu
mas, kurį Maskva suteikė Lietuvai, 
tėra tik šviesos spindulys pro durų 
plyšį. Kas tas duris pravers, galės 
susidaryti vidaus vaizdą.

Kestono kolegija Londone pranešė, 
kad kovo 19 Maskvoje lankėsi Lietu
vos katalikų delegacija, kuri nuvežė 
raštą generaliniam sekretoriui Gorba
čiovui, Religijų reikalų tarybai ir 
kitiems. Raštą pasirašė 15 žymių 
Lietuvos katalikų. Jie prašo paleisti 
jau 27-sius metus neteisėtai tremtyje 
laikomą Vilniaus vyskupą. Delegacija 
aplankė akademiką Sacharovą ir jam 
įteikė rašto nuorašą.

"Tėviškės Žiburiai"

A. A. Juozui Dirvinei ui

staiga mirus, jo žmoną Angelę ir gimines giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Milda ir Vytautas Bukevičiai.

255,000 DOLERIŲ.

JAV Lietuvių fondo 24-to suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės: dr. T. 
Remeikis, dr. K. Ambrozaitis ir M. Drunga

JAV Lietuvių fondo 24-sis metinis 
suvažiavimas įvyko kovo 28 Jaunimo 
centre, Čikagoje. į suvažiavimą 
atvyko iš tolimų Amerikos valstijų, 
Čikagos bei užmiesčio. Dalyvavo 144 
nariai turintys 8727 balsus. Suvažia
vimą pradėjo LF tarybos pirm. Povilas 
Kilius sveikindamas suvažiavusius 
fondo narius ir svečius, pasidžiaug
damas jo augimu. Paminėjo ir fondo 
pradininką dr. Antaną Razmą ir kitus 
fondo steigėjus. Kun. dr. Juozas 
Prunskis sukalbėjo maldą. Rūta Juš- 
‘kienė perskaitė mirusiųjų narių 
pavardes, Kazimieras Bertašius užde-
gė prisiminimui žvakę, prie ant stalo 
padėtos mirusiųjų knygos. Suvažia
vimui pirmininkavo dr. Tomas Remei
kis, dr. Kazys Ambrozaitis ir Mykolas 
Drunga; sekretoriavo adv. A. Koje- 
lytė.

Suvažiavimą sveikino PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas, dėkodamas už 25- 
rių metų rėmimą lituanistinio švie
timo, kultūrinės bei kitos veiklos ir 
kartu linkėdamas geriausios sėkmės 
fondo darbuose. JAV LB krašto 
valdybos vardu sveikino vicepirm. 
Bronius Juodelis. Raštu sveikino LB 
JAV krašto valdybos kultūros vlce- 
pirtų. I. Bublienė ir Vasario 16-sios 
lietuvių gimnazijos vadovybė Vokie
tijoje, 1986 m. rašytą protokolą skaitė 
D. Kojelytė.

Po darbo komisijų sudarymo vyko 
pranešimai. LF tarybos pirm. P. Kilius 
pasidžiaugė, kad viltys išsipildė ir 
užsibrėžtas 3.5 milijono kapitalas 
pasiektas. Iš tikrųjų 1986 metų gale 
fonde jau buvo 3.6 mil. dolerių. 
Kadangi šie metai yra sukaktuviniai, 
tai tikimasi iki rudens baliaus pasiekti 
ir 4-tąjį milijoną.

Per 1986 metus įstojo 115 naujų 
narių, o iš viso yra 5799 nariai, ir 
kapitalas priaugo $316,724. Visas 
kapitalas yra saugiai investuotas ir 
duoda geras palūkanas. LF vadovybė 
galėjo paskirstyti 255,000 dol. lietu
vybės išlaikymui. LF taryboje dirbo: 
K. Ambrozaitis, G. Balukas, St. Baras, 
K. Dočkus, M. Drunga, A. Juodvalkis, 
V. Kamantas, F. Kaunas, P. Kisielius, 
D. Kojelytė, V. Kutkus, M. Lenkaus
kienė, A. Razma, T. Remeikis, M. 
Remienė, J. Valaitis, J. Vaznelis ir P. 
Kilius. Kontrolės kom. - A. Markelis,
J. Rimkevičius ir J. Žygas.

Baigusiam kadenciją valdybos pir
mininkui ir LF steigimo idėjos 
pradininkui dr. Razmai išreiškė tary
bos vardu padėką už jo atliktą didelių 
trejų metų kadencijos darbą. Naujai 
pirmininkei M. Reinienei ir valdybai 
linkėjo sėkmingai įvykdyti užsimotus 
planus. Dėkojo visiem dirbusiems, o

ypač raštinės vedėjai A. Steponavi
čienei.

Dr. A. Razma plačiau apžvelgė 
savo trejų metų kadencijos veiklą. 
Pirmiausia pažymėjo, kad į fondą 
suplaukia didelės aukos bei testamen
tiniai palikimai dar ir dėl to, kad 
žmonėms patinka fondo konstitucinis 
susitvarkymas: kapitalas nėra liečia
mas, o skirstomos tik palūkanos. 
Svarbią rolę vaidina Bendruomenės 
apylinkės, kuriose pravedami fondo 
vajai. Paskutinieji metai buvo pasi
didžiavimo metai, nes visuomenė buvo 
dosni ir fondas labai greitai augo. į
fondą ateina aukų net iš kitų kraštų: 
Europos, Australijos, Pietų Amerikos 
ir Kanados. Padėkojo fondo tarybos 
pirm. P. Kiliui už kompetentingą 
tarybai vadovavimą, o taip pat ir 
visiems fondo darbuotojams.

Dabartinė LF valdybos pirm. Marija 
Remienė pasveikinusi fondo narių 
suvažiavimą, pakvietė sčenon LF 
steigėją dr. Antaną Razmą, kuriam už 
nuopelnus fondui buvo įteikta speciali 
LF emblema.

LF pelno skirstymo komisijos pirm. 
St. Baras pareiškė, kad fondo vadovy
bės svajonė, paskirstyti bent ketvirtį 
milijono dol. per metus švietimui, 
kultūrai ir įvairiem lietuviškiem 
reikalam, išsipildė. 1986 m. buvo 
paskirstyta 255,000 dol. Pridėjus likutį 
paskirstyta 265,000 dol. įvairiai 
paramai buvo gauta 101 prašymų 
588,000 dol. sumai. Dėl lėšų stokos 
tegalėjo patenkinti 37.4 procentus. 
Paskirstyta taip: lituanistiniam švie
timui $79,150 - 30 proc, studentų 
stipendijom $45,400 - 17 proc, 
kultūriniams reikalams $77,000 - 29 
proc. ir visuomeniniams reikalams 
$63,650 - 24 proc. Pelno skirstymo 
komisiją lygiomis balsavimo teisėmis 
sudaro trys LF atstovai ir trys LB 
krašto valdybos paskirti atstovai.

LF palikimų k-jos pirm. D. Kojelytė 
pranešė, kpd 1986 m. buvo gauta 
dešimt palikimų - $98,031. Nuo fondo 
pradžios palikimų yra gauta 952,799 
dol.

Finansų k-jos pirm. J. Vaznelis 
kalbėjo apie investavimą. Svarbu 
tinkamai investuoti ir gauti kuo 
daugiau palūkanų, nes nuo jų priklau
so didesnė ar mažesnė parama 
lietuvių veiklai. L F informacijos k-jos 
pirm. A. Juodvalkis, kuris informuoja 
ir populiarina LF darbą per spaudą ir 
radiją, padėkojo talkininkams.

Trejų metų kadencijai išrinkti į L F 
tarybų (vienas trečdalis kasmet): dr.
K. Ambrozaitis, M. Remienė P. Kilius, 
J. Vaznelis, M. Drunga ir R. Juškienė. 
Rev. komisijon - Merkelis, Rimke-
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vičius ir Žygas.
Po pranešimų vyko gyvos diskusijos. 

Buvo priimta ir naujų nutarimų. 
Pačiame suvažiavime suaukota 
$12,000. Tikrai verta pagalvoti, kas 
taip stipriai galėtų paremti lietuvių 
veiklą, jei nebūtų Lietuvių fondo?

J.Šlajus.
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OBELIŲ EŽERO PASLAPTYS
Apie 10 kilometrų už Ukmergės, 

vakarų link, telkšo Obelių ežeras. 
Prie ežero stovi to pat vardo nedidelis 
kaimelis, kuriame 1923 metais buvo 16 
ūkių ir 103 gyventojai. Dabar ten 
tikriausiai sovietinis kolchozas - 
kolūkis.

Ežero pakraštyje yra kalvelė, pro 
kurios šoną eina kelias į sekančią 
vietovę - Laičius. Pradėjus kasti 
žvyrą toje prie ežero esančioje 
kalvoje, 1976 metais rasta žmonių 
griaučių ir net senovinių metalinių 
papuošalų. Atrodo, kad 1978 m. buvo 
sustabdytas to kalnelio ardymas, o 
1979-83 m. padaryti išsamūs tyrinė- 
jimai-kasinėjimai.

Paaiškėjo, jog ši ’’nežinoma" kalve
lė tai didelis senovės senkapis. 
Iki 1983 metų rasta 188 nedegintų ir 
9 sudeginti žmonių kapai bei 30 
nedegintų žirgų kapų.

Nuo 5 iki 15 amžiaus čia buvo 
laidojami žmonės, tai yra - beveik per 
tūkstančio metų laikotarpį.

Penktame amžiuje (po Kristaus) 
mirusieji laidoti mediniuose, skobti
niuose karstuose. Duobės gilumas - iki 
pusantro metro nuo dabartinio žemės 
paviršiaus. Manoma, tačiau, kad 
amžių laikotarpyje žemės paviršius 
yra nusmukęs, t.y. paplautas lietaus, 
sniego, nupustytas vėjo ar net 
nuartas. Taigi laidojimo duobės tik
riausiai buvo gilesnės.

Jau tuomet į kapus dėdavo įniru
siems "įkapes": vyrams - ginklus, 
moterims - verpimo įrankius, žiedus, 
papuošalus. Moterų ir vyrų drabužiai 
susegti žalvarinėmis segėmis.

Vėliau, gal 5 amžiaus pabaigoje, 
pradėjo keistis papročiai. Imta miru
siuosius deginti, o liekanos būdavo 
užkasamos-palaidojamos. Tokių kapų 
rasta šeši. Kapų duobės po to apdėtos 
akmenimis. Iki 12 amž. po sudeginimo 
iš laužo būdavo išrenkami likę kaulai, 
metaliniai daiktai ir tiktai tas 
palaidojama.

12-13 amžiuje pradėta užkasti - 
palaidoti viskas, kas buvo likę iš 
laužo: ne tiktai kaulai, bet ir visi 
pelenai. Tokių kapų rasta trys, bet 
daugelis jau buvo suardyta.

14 amž. pradėta laidoti nedegintus 
ir tuomet bekasant naujas duobes 
suardyta daugelis senųjų kapų. 
Rasta net puodų šukių, kas leidžia 
spėti, jog 12-14 amžiuje sudegintųjų 
pelenai netgi laidoti puoduose.

Iš viso Obelių senkapiuose rasta 
labai daug senovinių liekanų: plieni
nių kardų, kirvių, peilių, iečių galų, 
šarvų ir žalvarinių bei sidarbinių 
papuošalų.

Netgi rasta, kaip jau minėta, 30 
žirgų kapų. Žirgai buvo sudeginti, bet 
- atrodo - jie turėjo "lydėti" žuvusį 
karį į dausas, į Anapilį ...

Duobėje, ant žirgo padėdavo sude
gintojo kario kaulų ir pelenų liekanas. 
14 amžiuje, nors Lietuva jau skaitėsi 
apkrikštyta, dar vis tęsėsi senieji 
papročiai.

Kadangi krikščionybė tuomet drau
dė mirusiųjų deginimą,'tai 15 amž. 
viduryje jau nustota deginti. Tačiau 
atrodo, kad dar iki 16 amžiaus vis dar 
gyvavo pagoniškoji dvasia, nes įniru
siems dar vis būdavo įdedamos įkapės, 
ar jie iš viso papuošiami gal jų turėtais 

Gyvenimo draugui

A. A. Kazimierui Andriuškai

mirus, mielai žmonai Veronikai reiškiame gilią užuojautą

Tamara ir Benius Vingiliai. NSW.

papuošalais ypač moterys: žiedais, 
apyrankėmis, segėmis ir t.t. Paaiškėjo, 
kad vyrai ir moterys nešiojo gražius 
žalvariu papuoštus diržus, prie kurių 
vyrai turėjo prisirišę peilius, o 
moterys odinius ar audeklo maišelius - 
"rankinukus” smulkiems daiktams su
sidėti, adatoms, verpimo įrankiams.

Sidabriniai daiktai iš XIII-XIV a. 
suardytų degintinių kapų: žiedas, 
segė, ir pasaginė segė.

Per laidotuves mirusiojo garbei 
būdavo rengiamos vaišės - šermenys. 
Jos užsibaigdavo kapinėse, kur miru
siam į kapą įdėdavo maisto. Gi žiemą, 
mirusiam prie kojų padėdavo molinį 
puodą su anglimis - kad būtų 
"šilčiau".

Dabar, mūsų laikais, tos šermenų 
vaišės daromos jau po sugrįžimo iš 
kapinių.
Jau seniai Obelių ežere būdavo 
atrandama kaulų, metalinių daiktelių. 
Tiktai niekas į tą nekreipė dėmesio, 
nesidomėjo.

Atrodo, jog apie 1830 metus, norint 
nusausinti šlapias pievas (prie ežero) 
buvo kiek nuleistas ežero vanduo. 
Nusekus ežerui pakrantėje rasta 
anglių, žmonių, arklių kaulų bei 
įvairių kitų daiktų, netgi žirgo 
kamanos. Taipgi ir toje minėtoje 
kalvelėje buvo atrandama iečių 
antgalių, karolių, papuošalių ir kitų 
radinių.

1840 m. vietos dvarininkas J. 
Pamerneckis pasiuntė istorikui Teo
dorui Narbutui žinias apie radinius. 
Atrodo - dalis tų radinių vėliau 
pateko į kelis privačius rinkinius. T. 
Narbuto - Nočioje, grafo P. Potockio, 
Ossolinskio-Lvove.

Tie ir vėlesni radiniai Obelių ežere 
sukėlė susidomėjimą, kur ir kodėl tie 
radiniai atrandami? Kadangi jie buvo

Šis akmenų grindinys prieš 500 m. jungė krantą su ežeru ir buvo aikštelė, 
nuo kurios į vandenį buvo metami moliniai indai su sudegintų žmonių 
palaikais, laužo liekanomis bei įkapėmis.

panašūs rastiesiems daiktams senka
piuose, tai nutarta galutinai išaiškinti 
šią Obelių ežero paslaptį. 1982 metais 
padaryti ežero pakrančių tyrinėjimai, 
ypač ties senkapiais.

Nustatyta, jog ežeras mažiausiai 15 
metrų yra pasitraukęs nuo buvusio 
kranto.' Tikriausiai nuo 1830 metų 
vandens nuleidimo. (1830-1840?) 
Taigi senovėje ežeras tyvuliavo virš 
dabartinio kranto. Pakasinėjus ties 
senkapių kalva drėgną pievą prie 
ežero užtiktas maždaug 20 cm gylyje 
akmenų grindinys. Jo ilgis apie 10 
metrų (33pėdos), o plotis 2-3 metrai 
(apie 9 pėdos). Tas grindinys suklotas 
ant kelmų perpinto medžio šakomis. 
Akmenų yra net kelios eilės. Šis 
akmeninis kelias eina nuolaidžiai 
ežero link. Iš visa ko atrodo, tarsi tai 
būtų savotiškos "krantinės-prieplau- 
kos" (rengimas ežero krante. Tačiau 
tai nebuvo prieplauka valtims, bet ... 
kelias įnirusiems į ežero vandenis.

Apie 10 metrų nuo grindinio 
pabaigos, maždaug vieno metro gyly
je, rastas apie 5 m. skersmens žemės 
sluoksnis, gal kokių 25 cm storumo. 
Jame daug sudegusių kaulų, molinių 
puodų šukių, kalavijų likučių, iečių 
antgalių, kirvių, peilių, ylų, skustuvų, 
galąstuvų ir t.t. Taipgi įvairių 
papuošalų: segių, žiedų, sagčių, 
žvargučlų, žalvarinių raktų, karolių. 
Visi tie radiniai lygiai tokie, kaip 
senkapiuose. Taipgi atrasta apdegusių 
žmonių kaulų ir net gyvulių kaulų 
liekanų. - Taigi ežeras tapo "kapais"

Kodėl?
įdomiausia, jog išaiškinus vieną 

ežero paslaptį (kapus!), atsirado dar 
kitoji. Obelių ežere rasta net daugiau 
kaip 2000 daiktų ir dar įvairių 
nuolaužų. Nustatyta, kad tai 13-14 ir 
iš dalies 15 amžiaus radiniai. Radio- 
karboninė analizė tą patvirtino! Tarp 
kitko 1934 m. Latvijoje, Vilkumuižos 
ežere atrasti panašūs radiniai, ■ net 
apie 1300, kurie priskirti 13-14 
amžiaus kuršiams.

Obelių ežero ir senkapių radiniai 
vis dėlto kai kuo skiriasi nuo kitų 
Lietuvos vietovėse atrastųjų daik
tų. Taigi - vėl naujas klausimas - 
kodėl?

Ypatingai papuošaluose jaučiasi 
kitoks ornamentavlmas, taipgi - žirgų 
laidojimas. Ir čia kyla panašumas su 
senovės prūsų archeologinėmis iška
senomis!

Yra žinoma, jog kryžiuočiams 
puolant Prūsiją, dalis prūsų, gal kai 
kurie kilmingieji, pasitraukė Lietuvon. 
Tą patvirtina ir istorinės žinios, nes 
žinoma, jog ištisos šeimos traukėsi nuo 
kryžiuočių puolimų bei žiaurybių.

Archeologas A. 'Tautavičius spėjo, 
jog 10-13 amžiaus kapinynai su 
žirgais vidurio Lietuvoje gali būti 
prūsų migracijos išdava? Yra netgi 
tam tikrų duomenų, kad net laike 7- 
11 am. vyko tam tikras prūsų 
pasitraukimas į Lietuvą, tik hežinia 
kodėl (?) 
- Gal dėl vikingų puolimų? 

Ankstyvieji žirgų kapai atsirado 10- 
13 amžiuje. Atrodytų, jog tai buvo 
prūsų paprotys: laidoti nesudegintus 
žirgus su sudegintais žuvusiais ar 
mirusiais kariais.

Išvadoje išeitų, kad Obelių kapiny- 
nas-senkapiai yra prūsų, įsikūrusių 
Lietuvoje, palikimas. Iki 14 amž. jie 
laidojo savo mirusiuosius pagal senus 
prūsų papročius. įvedus Lietuvoje 
krikščionybę tas buvo uždrasuta, kaip 
nekrikščioniška, pagoniška. Palaido- 
tųjų-sudegintųjų kapai būdavo išar
domi, laidojant naujai mirusius. Išlikę 
senosios tikybos šalininkai nutarė 
pasirinkti kitą laidojimo būdą: sude
gintųjų kaulai ir pelenai būdavo 
supilami ežeran. Tam tikslui ir 
pastatyta toji "prieplauka”, tas kelias 
į ežerą - tikrumoje mirusiųjų paskuti
nis kelias į amžino poilsio vietą 
ežero dugne.

Vis dėlto 15 amžiuje ir tas paprotys 
turėjo nusileisti krikščionybės įtakai 
ir prievartai. Deginimas buvo sustab
dytas.

Kiekvienu atveju Obelių ežero 
paslaptys pagaliau buvo atidengtos! 
Ar tai tikrai prūsų palikuonių 
sudegintos liekanos ir ar tikrai tie 
papuošalai yra prūsiški - dar nėra visu 
tikrumu įrodyta.

Svarbu yra tas, kad visai neseniai 
išryškėjo ne tiktai nežinoma didelis 
kapinynas-senkapiai, bet ir "kapinės" 
ežere. Iki šiol tai pirmas toks 
atradimas Lietuvoje! Dar kartą pra
siskleidė amžių uždanga ir atsiskleidė 
buvusioji senovinė praeitis.

M. B.

NEĮSILEIDŽIA

R US US
NSW valstijoje Parklea Markets, 

septynių kilometrų atstume nuo 
Blacktowno buvo įrengta, kaip tur
gaus stiliaus parduotuvė.

Blacktown savivaldyės organai 
dvejus metus bandė parduotuvę užda
ryti ir pagaliau, teismo keliu, uždarė. 
Direktorius Con Constantine norėjo 
22,000 kvadratinių metrų grindų plotį 
išnuomoti Sov. Sąjungos kultūriniai, 
internacionalinio pobūdžio grupei, 
kuri, trijų mėnesių laikotarpyje, būtų 
išstačius! įvairias parodas, tautinių 
šokių festivalius ir net būtų atgabe
nusi kai kurias Maskvos cirko įžymy
bes. Blacktown savivaldybės orga
nai deda pastangas, kad sovietai 
negalėtų Parklea Markets patalpomis 
pasinaudoti.

Spaudoje buvo išreikštas humoras: 
Juodasis miestas netaps raudonuoju 
miestu, jeigu tai priklausys nuo 
savivaldybės organų valios. Vietos 
gyventojai džiaugiasi, kad Blacktown 
netaps "Redtown".!

WAVAWAVAWAW

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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+ MŪSŲ MIRUSIEJI + ĮVYKIAI
mas Katalikų Kultūros Draugijos WALHEIMA. ĮVERTINS ISTOROIJA diktatoriškumo.A. A.

Juozas D i r grindus.

Inžinierius Juozas Dirginčius mirė 
gegužės 3 d.
Jis buvo gimęs 1911 m. liepos mėn. 10 
d. Vilnallų kaime, Nemakščių valč., 
Raseinių apskrityje pasiturinčio že
maičių ūkininko šeimoje. 1930 m. 
baigė gimnazijų Raseiniuose. Po to 
studijavo Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete mechaninę inžineriją ir 
tapo diplomuotu inžinierium, atliko 
stažą Klaipėdoje.

Pasitraukęs iš Lietuvos jis gyveno 
Vokietijoje Blombergo stovykloje.

valdyboje, kartais pirmininku. Pri
klausė
Australijos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sydnejaus skyriui. Asme
niškam gyvenime ir kultūrinėje veik
loje Juozas Dirginčius pasižymėjo 
taikiu būdu, darbštumu ir išmintimi.

Suteik, Viešpatie, jam garbę ir 
šlovę.

A. A.
Kazimieras Andriuška

Balandžio 27 d., Engadinėje, Lietu
vių Sodyboje, staigiai susirgęs, pake
liui Į ligoninę, mirė A.A. Kazimieras 
Andriuška 72 m.' amžiaus.

Kazimieras gimė 1915 m. lapkričio 
26 d., Mažeikiuose. Buvo vienas brolis, 
keturių seserų būryje. Jam esant 6 
metų mirė motina, tėvas vedė antru 
kartu. Bet Kazimieras savo pamote 
nesiskundė, buvusi gera moteris. Iš 
profesijos kepėjas. Buvo tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. 0 1949 m. kovo 
mėn. pasiekė Australiją. Po 2 metų 
valdiškos sutarties, Įsikūrė Sydnejuje. 
Čia ir vedė, 1959 m. kovo 29. d. 
sukurdamas šeimą su Veronika Gela- 
žiūniene. Gyveno Revesby, Banks- 
towno priemiestyje. Ilgą laiką dirbo 
East Hills, emigrantų stovykloje,

Austrijos valdžia paskirs istorikų 
komisiją, kuri tirs prezidento Dr. Kurt 
Waldheim praeiti sąrišyje su jo veikla 
Antrojo Pasaulinio karo metu. Užsie
nių reikalų ministeris Alois Mock 
pranešė žurnalistų konferencijoje, 
kad Dr. Waldheim kreipsis į teismo 
organus dėl uždraudimo jam atvykti į 
JAV-bes.

Nacių "medžiotojas" Simon 
Wiesenthal norėjo, kad teismo nariai 
būtų tarptautiniai , bet žymiausieji 
Austrijos istorikai pareiškė, kad toks 
žingsnis būtų beprasmiškas.
Dr. Waldheim pareiškė per radiją, 

kad atėjo laikas Į šmeištus atsakyti 
per teisinius organus. Jo advokatai 
tiria galimybes, kaip pradėti teismo 
procedūrą arba sudaryti teisininkų 
komisiją. Alois Mock pasakė, kad bus 
Įjungti ir svetimtaučiai ekspertai, 
jeigu Dr. Waldheim sutiks. Mock yra 
vice-kancleris. Jo nuomone, teismo 
precedūros arba teisininkų komisijos 
paskelbtas dokumentas teigiama 
prasme Dr. Walheimo naudai, visiems 
laikams nutildytų kalbas apie jo karo 
meto veikla.

Austrijos žymiausioji moderniųjų 
laikų istorkė - prefesorė Erika 
Weinziere pasakė žurnalistams, kad 
Dr. Walheim turėtų užvesti bylą JA V- 
bėse.

Bill Hayden grĮš iš užjūrių gegužės 
27 d.

KYŠININKAS TEISĖJAS.

Čikagos teisėjas John McCollom 
buvo apkaltintas, kaip kyšininkas. 
Pasirodo, kad jis ėmė kyšius iš (vairių 
sukčių ir iš tų, kuriuos būtų tekę 
nubausti už važiavimą mašina neblai
viam stovyje.

Advokatas, kuriam teko teisme 
McCollom kaltinti, pareiškė: 
"McCollom yra vienas iš daugiausia 
sugedusių žmonių šitam mieste. Jis 
ėmė kyšius taip reguliariai kaip aš kad 
imu vitaminų piliules.

LIETUVIŲ DRAUGAS

Liberalų veteranas, NSW valstijos 
parlamento narys Jim Clough, 70 metų 
vėl kandidatuoja. Jis išbuvo 25-rius 
metus parlamento nariu, taip pat 
ministeriu Sir Eric Willis sudarytam 
valdžios sąstate prieš darbiečių 
partijos laimėjimą

Senyvo amžiaus politikai pasitrau
kia iš valdomųjų organų sąstato, bet 
Jim Clough sako, kad amžius nesudaro 
jokios reikšmės politikoje, netgi 
gelbsti, nes senesni politikai turi 
daugiau patyrimo. Jim Clough bus 75- 
rių metų, kai sekančio parlamento 
terminas baigsis. Jim Clough yra

Išemigravo į Angliją 1947 m. 1984 m. 
susituokė su Angele Jurkšaityte. Gavo 
darbą braižykloje. Kadangi Angelės 
sesuo Albina ir jos tėvai Įsikūrė 
Australijoj, tai Juozas dėjo pastangas, 
kad jį darbovietė perkeltų į Austra
liją. Netrukus JĮ pasiuntė Į Newcastle 
1956 m., net davė valdišką namą 
Belmont priemiestyje

Juozas Dirginčius 1957 m. buvo 
Newcastle L.B.Apylinkės pirmininku. 
Tačiau Juozas ir Angelė dėjo pastan
gas kad gyventų Sydnejuje, arti savo 
giminių.

Sydnejuje Juozas gavo braižytojo 
darbą Water Board Įstaigoje. Įsikūrė 
Summer Hill priemiestyje.

Sydnejuje Juozas Dirginčius akty
viai reiškėsi katalikų veikloje, būda-

virėju.
Prieš 8 metus Andriuškai persikėlė Į 

Lietuvių Sodybą Engadinėje ir tyliai, 
ramiai leido senatvės dienas.

A. A. Kazimieras buvo ramaus būdo, 
labai draugiškas, visų mėgiamas 
žmogus.

Palaidotas balandžio 30 dieną 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje, 
gausiai palydėtas tautiečių. Laido
tuvių apeigas atliko kun. P. Martūzas. 
Prie kapo trumpus atsisveikinimo 
žodžius tarė Lietuvių Moterų S. G. 
D-jos pirmininkė Vida Kabailienė ir 
sodybietė - Veronika Petniūnienė. 
Šermenys vyko Lietuvių Sodyboje, 
Engadinėje.
Ilsėkis ramybėje, Kazimierai!

B. Žalys

ŠIAURĖS KORĖJOS PARĖDYMAS.

Šiaurės Korėjos valdžios pareigūnai 
pareiškė Australijos kelionių biurams, 
kad žydai iš Australijos nebus 
Įsileidžiami.

Liberalas Peter Coleman praneša, 
kad Šiaurės Korėja neįsileis žydų ir iš 
kitų kraštų. Nepageidauja nei 
amerikiečių, nei japonų turistų. 
Australai turistai yra kviečiami 
atvykti.

Peter Coleman pranešė užsienio 
reikalų ministeriui Bill Hayden, jog jis 
oficialiai užklaus, ar jis pareiškė 
protestą dėl tokio marksistinio

nuoširdus lietuvių draugas, gina mūsų 
reikalus.

•

Australijoje dirbančių motinų 
skaičius labai pakilo. Tas parodo, kad 
motinos yra skatinamos dirbti dėl 
ekonominio gerbūvio nuosmukio.

Motinos, pagimdžiusios vaikus, 
labai greitai pradeda dirbti.
Nuo 1981 m. iki 1986 m. smarkiai 
pakilo skaičius motinų be vyrų su 
vienu vaiku ar daugiau. Tačiau 1986 
metais mažai tepakilo.

Valdžios organai džiaugiasi, kad 
skaičius šeimų, kuriose nei vyras nei
žmona nedirba, žymiai nukrito

l-ft

Lietuvos Kariuomenės pulkininkui,

A. A. Marijonui Vitkūnul

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną, vaikus su šeimomis, anūkus ir visus 
gimines bei artimuosius.

Vacys Ilgūnas, S.A.

A. A. Juozui DirgrlnOiui

mirus, žmoną Angelę, nuoširdžiai užjaučia liūdesyje ir skausme.

Albina ir Antanas Brunkai, NSW.

A. A. Juozui Dir-ginOiui

mirus, jo žmoną Angelę giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marcelina Kemežienė,NSW.
Ina Olšauskienė, NSW.
Dr. Kazys Kemežys, A.C.T.
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Talka, už terminuotus indėlius dabar moka

14% nuo $100 iki $50,000

ft

tįl

£

(15 % virš $50,000)

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

' ADELAIDEI (MELBOURNE^ f SYDNEY
Sekmadieniais 
1-3 vai. p.p 

Tel: 427377

Šeštadieniais 
10 ryto - 2 p.p. 
Sekmadieniais 

1-3 p.p.
Tel: 3204957 ,

Sekmadieniais
2 4 Vai. p.p.

■ Tel: 709 8662
ft; 
Ž
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PA DĖKA
Liūdnoje skausmo valandoje, kovo 13 d. mirus mūsų mylimai Motinai - 

Senelei - Uošvei, a.a. VERAI G AIDŽIONIENEI - visiems, lankiusiems ją 
ligos metu ligoninėje ir prisidėjuslėms prie jos palydėjimo Į Amžinybę: 
Prel. P. Butkui, pravedusiam rožinį, atlaikiusiam gedulingas šv. Mišias, 
tarusiam atsisveikinimo žodį ir palydėjusiam Velionę,) amžino poilsio vietą, 
Dainos chorui už giesmes pamaldų metu, Bičiuliams, Draugams, 
Kaimynams, Telecomo darbuotojų atstovams ir pažįstamiems, užpirku- 
siems Mišias už Velionės vėlę, pagerbusiems gėlėmis ar prisiminusiems 
vienokiu ar kitokiu būdu gedinčius šeimos narius - K. ir V. Andriuškoms, V. 
ir R. Augustinavičiams, E. Badauskienei, J. ir I. Barilams, J. ir D. Barilams, 
B. ir V. Barkams, A. ir B. Bartkams, E. Bliokienei, D. Bogušienei, K. ir G. 
Černiauskams, R. Cobb ir šeimai, L. ir M. Coxams ir šeimai, V. ir L. 
Deikams, A. ir I. Dudaičiams, "Džiugo" Tuntui Melbourne, A. ir A. 
Jablonskiams, A. ir V. Jakštams, I. ir E. Jonaičiams, A. J. ir S. Jūragiams, V. 
ir N. Jurkšaičiams, R. ir A. Jurkšaičiams, J. ir E. Laurinaičiams, LSS 
Australijos Rajono Vadijai, Melbourne Skautininkų Ramovei, M. 
Migevičienei, P. ir E. Nagiams, V. ir M. Neverauskams, S. ir J. 
Norvilaičiams, J. ir H. Ozerskiams, R. Peš ir šeimai, C. Protienei, A. ir S. 
Rušams, Sydnejaus Moterų Soc. Globos Draugijai (per V. Kabailienę), 
Sydnejaus Skautų Židiniui, A. Skirkienei, A. Šlefertienei, E. ir E. 
Šliteriams, V. ir B. Vaitkams, A. ir J. Viliūnams, A. Zigaitienei, J. ir M. 
Zinkams, o taip pat visiems, vardu nesuminėtiems, atsilankiusiems Į rožini, 
laidotuves bei šermenis reiškiame labai, labai nuoširdžią padėką.

Taip pat mūsų nuoširdi padėka Velionę pagerbusiems aukomis skautams: 
B. ir V. Barkams, D. Bižienei, V. Jasiūnienei, A. ir S. Mauragiams, V. ir L. 
Šliogeriams ir J. ir E. Veteikiams.

Mūsų ypatinga padėka K. Dičiūnienei, už jos nuoširdžią pagalbą ligos 
metu ligoninėje. 
Dar kartą ačiū!

Gaidžionių ir Žalių šeimos

4



GEGUŽI NĖ

Newcastle lietuvių suruoštos gegužinės dalyvių būrelis. Pirmas kairėje 
pusėje sėdi, Apylinkės valdybos pirmininkas Stasys Žukas.

Balandžio 26 dieną Newcastle 
Apylinkės valdybos suruoštoje iškylo- 
je-gegužinėje Speers Point parke 
dalyvavo visi vietos lietuviai išskyrus 
sergančius.

Diena pasitaikė graži, saulėta, nė 
mažiausio vėjelio. Išsidėsčius atsivež
tus rakandus prikrautus valgiais ir 
skanumynais, pravestas suneštų Ve
lykinių margučių premijavimas. Kaip 
pridera šiam tradiciniam veiksmui 
sudaryta margučių komisija iš J. 
Harrison, A. Butkienės ir M. Šeškaus.

Gražiausio margučio pirmą premiją 
teko savininkei V. Zakarauskaitei, 
antroji- B. Zakarauskaitei ir trečioji - 
C. Žukienei.

Vaikų grupėje: pirmą -G.Watson, 
antrą -C.Watson. Tai Daugėlų šeimos
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Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

Perskaitęs "M P" nr. 17 korespon
denciją " Žinios iš Tasmanijos" pajau
čiau paguodos, pasigailėjimo ir užuo
jautos jausmą savo tautiečiams, kurie 
daugumoje viengungiai praleidžia sa
vo gyvenimo paskutinės pakopos 
amžių vieniši ir visų užmiršti.

Būdamas pats pensininko buityje, 
vienok negaliu suprasti, kad senei, 
sulaukusi virš 80 metų ir gyvenantį 
netoli vietovės kurioje gyvena daug 
mūsų tautiečių niekas neaplankė per 
keletą metų.

Gerai žinau slaugymo namai daugu
moje yra privačių žmonių rankose, 
vedami biznio pagrindu. Priežiūra, 
aptarnavimas ir maistas, bei švara 
daugumoje vietų apgailėtina.

Suprasdamas savo bendraamžių 
vargingą padėt, siunčiu iš savo kuklių 
sutaupų $10 dolerių kuriuos prašau 
persiųsti Hobarto Apylinkės valdybai 
kurios nariai, jei kada dar teiksis 
aplankyti tuos varge tūnančius tau
tiečius gal nuveš jiems po keletą 
vaisių.

Su pagarba, V. M. NSW.

A. A. Kazimierui Andriuškai

mirus, jo žmoną Veroniką giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 
Ada ir Vytautas Mickevičiai, NSW.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE-. FAIRFIELD. N.S.W.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą

anūkė ir anūkas.
Papietavus sekė loterija, kuriai 

fantus suaukojo: Česnaičiai, Prasaus- 
kai, Gasparoniai, Žukai, Daugėlos, 
Butkai ir R. Lapinskas.

Vertingiausias fantas, didžiulis tor
tas, dovanotas D. Bajalienės teko A. 
Watsonui.

Jaunimui ir senimui susibūrus pra
sidėjo margučių ritinėjimo - kočiojimo 
"varžybos". Daugėlų šeimos net trys 
generacijos bandė laimę.

Jaunimas lankstesni ir vikresni 
atrodė laimėtojai, bet liko nusivylę 
negavę premijų. Saulutei leidžiantis 
pasigirdo liaudies dainos ir nevie
nam prisiminė Lietuvos kaimo išdaigos 
Velykų švenčių metu. ,

Redaktoriaus pastaba.

Jūsų auką pasiunčiau. Tikėdamas, 
kad ir daugiau geraširdžių atsiras, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu (nors ir 
paguodos laišku) teiksis pagelbėti 
mūsų vienišus, ligotus tautiečius, 
tuomi talpinu Hobarto Apylinkės 
valdybos pirmininko adresą:
J. Paškevičius, 59 Sixth Avenue, 
Springfield, Tasm. 7002.

Gerbiamas p. Redaktoriau,

Jūsų "pastaba" į mano 20.4.1987 
laišką neatsako paprasto klausimo - 
kas tą netinkamą antraštę sugalvojo? 
Jei negerai padarė žydai Ruby ir 
Meyer, tai dar nereiškia, kad visi 
žydai dėl to kalti. Gi bendrybinės 
antraštės daro tokią sugestiją.

Tad tokios antraštės, kaip pav. 
"Žydai Gandus Pavertė Istorija” ar 
"Lietuviai Persekiojo Žydus" yra 
netinkamos, nes bendrybinės. Jos 
mums kenksmingos, nes palengvina 
bendrybinius "lietuvių" kaltinimus. 
Tad kodėl taip rašote?

Dr. Algis Kabaila 28.4.1987.

Lietuvoje

JURGIUI KARNAVIČIUI - 75 m.

Balandžio 6 d. muzikos mylėtojai 
susirinko į Lietuvos valstybinės kon
servatorijos didžiąją salę pagerbti 
meno veikėjo prof. Jurgio Karna- 
vičiaus, ilgamečio konservatorijos 
rektoriaus, specialaus fortepijono ka
tedros profesoriaus.

SVEČIAI IŠ LENKIJOS

Trejetą dienų Lietuvoje viešėjo 
Lenkijos rašytojų sąjungos Zeliona 
Gūros miesto skyriaus nariai. Lietuvos 
rašytojų sąjungoje balandžio 6 d. 
įvyko Išsamus pokalbis, kuriame apie 
šiuolaikines lenkų literatūros prob
lemas pasakojo svečiai, o apie 
dabartinės lietuvių literatūros pa
dėtį - rašytojai P. Bražėnas, R. 
Klimas, V. Martinkus, V. Radaitis, A. 
Kalėda, V. Sventickas.

ATSARGA GĖDOS NEDARO

Telšių rajono Tryškių parduotuvė 
paženklinta aštuonioliktuoju numeriu. 
Netikėtas patikrinimas. Sandėlyje nuo 
smalsių pirkėjų akių paslėpta kiau
liena, paukštiena, cigaretės, net 
prožektoriaus elementai. - Klaida! 
Nesuspėjome! Nieko blogo nepagal
vojome, - dievagojosi vedėja J. 
Variakojienė. - Daugiau taip nedary
siu, duodu žodį, pasitaisysiu ...

Komisija savo keliais iškeliavo ir 
niekas nė nepagalvojo, kad antroje 
dienos pusėje vėl žvilgtelės į J. 
Variakojienės valdas. Žvilgtelėjo 
ir neapsiriko. Visiškai įsitikino, kad J. 
Variakojienė žodį išlaikė. Nuslėpė ne 
kokius nors elementus ar skerdieną, 
o žymiai didesnę paklausą turinčias 
prekes: šampaną, "Žagarės" likerį... 
Iš viso už 216 rublių ir 50 kapeikų. 
Žodžiu, atsarga nebloga. Deja, šįkart 
ta atsarga tik gėdą užtraukė...

J A VALSTYBĖSE

JAV-bėse, Niujorke Manhattan - 
turtuolių kvartale, septyni tarnau
tojai firmos Brooks. Weinger, Robbins 
and Leeds nuteisti Manhattan teisme, 
buvo išvesti į gatvę prirakintomis 
rankomis prie vienas kito. Žmonės 
ištiesę kaklus stebėjo neįprastą vaiz 
dą.

Slaptoji policija, pradėjusi sekti 
Manhattan kvartale, garsioje Wall 
gatvėje narkotikų prekybą, (vairius 
pranešimus ir pastebėjimus dėjo į bylą 
pavadinimu: "Apsupto varpo tyrinėji ■ 
mai".

Manoma, kad minėta firma, susekta 
prekiaujanti narkotikais, nėra vienin
telė Niujorke. Slaptoji policija susekė 
ir kitas firmas. Jie pradėjo sekti 
elegantišką brangiais kailiais pasipuo
šusią brunetę Teresę Masį. Ji slaptajai 
policijai buvo žinoma palaikanti ryšį 
su Mafios narkotikų agentais. Teresa 
Masi, iš Bruklino nuolat vykdavo į Wall 
gatvę, lankydavosi pas įvairių firmų 
direktorius ir parduodavo jiems koka 
iną. Slaptoji policija sekdavo ją.

Firmos Brooks, Weinger, Robbins 
and Leeds tarnautojai labai drąsiai 
pardavinėjo kokainą tiesiog gatvėje 
arba prie įėjimo į įvairių firmų 
pastatus. Žinoma, atsirado asmenų 
apie tai pranešusių slaptajai policijai, 
kurie pasiuntė į tą firmą slaptosios 
policijos agentę, sugebančią dirbti 
komercinėje įstaigoje. Jai buvo labai 
lengva susekti tarnautojų veiklą, nes 
viduj jie nesislėpė ir tos moters 
netrukus paklausė ar ji domisi 
kokainu.

Vienos žymios komercinės firmos 
direktorius, nuteisės septynis minimos 
firmos asmenis, paniekinančiai išsi
reiškė: "Komercinio akiračio niek
šai".

Savaitės
įvykiai

Per penkių dienų vizitą Vakarų 
Vokietijoje popiežius Jonas Paulius II 
pakėlė į palaimintuosius nacių perse
kiotą jėzuitą kunigą Rupert Mayer ir 
žydų kilmės karmelitę vienuolę seserį 
Teresę. Palaimintoji gimė kaip Edith 
Stein Breslau Silezijoje, 1891 metais. 
Ji perėjo į katalikų tikėjimą 1922 
metais, vėliau įstodama į vienuoles. 
1938 metais vienuolyno vadovybė ją 
išsiuntė į Olandiją, bet 1942 m. 
rugpjūčio mėnesį ji buvo ir ten 
Gestapo suimta ir už kelių dienų 
nukankinta Auschwitz koncentracijos 
stovykloje.

Japonijos minist.eris pirmininkas 
Nakasone lankėsi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, tikėdamasis pasiekti 
prekybinių santykių išlyginimo tarp 
JAV ir Japonijos. Po trijų dienų 
pasitarimų jis grįžo į Japoniją be 
didesnių atsiekimų. Japonijos ekpor- 
tai į JAV toli viršija importus ir JAV 
bando suvaržyti prekių įvežimą iš 
Japonijos kad pagerintų savo prekybi
nį balansą ir sustabdytų dolerio vertės 
kritimą.

Australijos užsienių reikalų minis 
teris W. Hayden apsilankė N. Zelandi
joje pasitarti su N. Zelandijos mln. 
pirmininku Lange dėl Libijos grėsmės 
Pacifike. Naujoji Zelandija, daug 
prekiaudama su Libija ir Libijai 
drauginga Irano valstybe, bando 
nuginčyti Libijos grėsmės reikšmę, 
kad nepakenktų savo prekybiniams 
santykiams.

Vos aštuonioms savaitėms praėjus 
nuo kelto nelaimės šiaurės jūroje, 
pareikalavusios 183 gyvybių, tirštame 
rūkė iietoli Doverio uosto susidūrė du 
laivai-keltai. Šį kartą žmonių aukų 
išvengta, bet abu laivai nukentėjo.

Išaiškinta, kad viena iš Japonų 
Tošiba komplekso firmų pardavė 
Sovietams technologiškai toli pažen
gusias mašinas povandeninių laivų 
sraigtų gamybai. Šių mašinų paga
minti sraigtai veikia labai tyliai ir 
sklandžiai. Kartu su mašinomis par
duotos ir kompiuterio programos 
sraigtų veikimui reguliuoti. Pasta
ruoju metu JAV pastebėjo, kad 
žymiau sunkiau susekti Sovietų po
vandeninius laivus. 1982 pabaigoje ar 
1983 m. pradžioje nupirktos mašinos 
įgalino Sovietų S-gą pasivyti Vakarus 
povandeninių laivų statybos techni
koje. Japonijos vyriausybė žada pri
taikyti sankcijas strategines paslaptis 
pardavusiai firmai.

Šiaurės Teritorijos darbo ir admi
nistracijos ministeris Harris buvo 
priverstas atsistatydinti iš pareigų po 
kalbos Š. Teritorijos parlamente, 
kurioje išvadino Indoneziją kariuome
nės kontroliuojama faktina diktatūra. 
Kritiškai atsiliepė ir apie kitus 
Australijos kaimynus, kaip Filipinus, 
Thailand ir Malaysia. Ministerio kalba 
padarė daug nemalonumų Australijos 
užsienių reikalų ministerijai.

Sovietų malonės netekęs buvęs 
Afganistano prezidentas Babrak Kar
mai prieš kurį laiką buvo suimtas ir 
kalinamas Kabulo kalėjime. Gegužės 
pradžioje jis staiga iš kalėjimo 
išleistas ir išgabentas į Maskvą, būk 
tai gydymui.

Sovietai Karmai įsodino į prezi
dento postą, kraštą okupavę 1979 
metais, bet pašalino jį iš pareigų 
pernai gegužės mėnesį.
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VISUR VISAIP
Melbourne gyvenanti ilgametė 

"MP" skaitytoja Birutė Kavai at
šventė savo gimtadieni sūnaus, mar
čios, giminių ir draugų tarpe.

Mielai Birutei redakcija linki 
džiaugsmingų metų.

Ilgametis "M P” politinių straipsnių 
autorius inžinierius Vytautas Berno
tas, ištiktas staigios ir netikėtos ligos 
yra daktarų priežiūroje ir tikisi gerų 
rezultatų.

"Mūsų Pastogės” skaitytojų ir 
redakcijos vardu mielam bendradar
biui linkim greitai pasveikti.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai parvyko 
iš kelionės po Pietų ir Šiaurės 
Ameriką.
Aplankė gimines Čikagoje, o iš Pietų 
Amerikos parsivežė daug Įspūdingų 
nuotykių belankant gausiai lietuvių 
apgyventas vietoves.

Metinis Sydnejaus Lietuvių klubo 
balius Įvyko gegužės 2 dieną. Svečių 
prisirinko gerokai virš šimto, kuriems 
labai patiko skoningai išpuošta salė, 
skanus maistas ir įdomi programa.

"Linksmųjų brolių", "Svajonėlių", 
"Dainuojančių direktorių" ir "Cepe
linų baletas" pasirodė su originaliu 
humoru ir sukėlė visiems daug juoko.

Grojo geras vokiečių orkestras.
Kelios valandos praėjo maloniai ir 
nepamirštamai. Svečiai skirstėsi į 
namus linksmoje nuotaikoje.

Teko išgirsti nuomonių, kad Lietu
vių klubo metinis balius netik kad 
susilygins su Mūsų Pastogės balium, 
bet gali ir pralenkti, jeigu bus 
ruošiamas su atsidėjimu.

Lilė Radzevičienė Adelaidėssenjo- 
rių tautinių šokių šokėja, nuolatinė 
sportininkų ir moterų draugijos pa
rengimų talkininkė, kartu su dukra ir 
žentu ruošiasi aplankyti savo gimines 
Lietuvoje. Linkime laimingos ke
lionės!

Patirta, kad Sydnejaus kapelionas 
prelatas Petras Butkus gegužės 26 
dieną išskrenda kelionėn. Pirmasis 
sustojimas Los Angeles mieste. 
Kelionėje išbus, apie du mėnesius.

Gegužės 6 d., širdžiai sutrikus, 
nuvežtas i ligoninę mirė Sydnejaus 
lietuviams gerai pažįstamas, prekybi
ninkas Povilas Grosas.

Platesnis aprašymas apie velioni 
tilps sekančiame "Mūsų Pastogės" 
numeryje.

Prenumeruokite 
" Mūsų Pastoge"

SROVĖ
(Tęsinys. Pradžia "M.P." Nr. 14)

Kažkas nusinešė savaičių keletą. 
Laukai dar labiau pajuodo o medžiai 
pašviesėjo. Kažkas nuo šakų nuran
kiojo paskutinius lapus. Prie vartų 
šermukšnis numetė uogas. Gal kas 
nuskynė. Vytas sėdi gryčioje prieš 
langą ir varto smulkų lapą. Jonas 
(dėmiai žiūri į jį. Tėvas nuėjo pas 
kaimyną alaus išgerti. Surado progą 
kažkada skolintą daiktą grąžinti.

- Še, paskaityk, - ištiesia Jonui 
lapuką ir išeina pro duris.

Jie visi skaito: ir Jonas ir Jono 
draugai ir jaučia nepaprastą dėkin
gumą tai dienai, kuri Vytą grąžino 
namo.

Vytas išeina i lauką ir smulkūs lašai 
puola j akis. Šiandien, tikriau šią 
naktį, jis išvažiuos su vienu kaimynu ir 
kai ką parveš. Kas žino, ko kada gali 
prisireikti? G ai ir Algis nebūtų žuvęs, 
jei visko būtų pakankamai buvę, jei 
būtų buvę pasirengta. Taip, šiandien 
toks bjaurus oras ir ilga lapkričio 
naktis. Žmonės, nuo kurių jis pabėgo, 
tie, kurie visokiausių potvarkių pri
rašė, tikriausiai sėdi šiltoj troboj ir 
degtine užpila kitų prakaitu uždirbtą 
duoną. Taip, tik šiandien. Vytas 
nueina ir apžiūri bėrį. Jis dvigubai 
jaunesnis už Vytą, bet jie draugai. 
Bėris perkelia per tvorą galvą ir žiūri. 
Vytas paploja per šnerves ir įmeta 
glėbį dobilų.

Kai po poros valandų Vytas kinko 
arklį, tėvas grįžta namo ir stebisi.

- Kur tu, Vytai, šitokia pekliška 
tamsa ir šitokiu velnišku oru?

- Tėve, reikia. Kas nors turi 
važiuoti. Juk tu supranti, kad mes 
negalime šitaip gyventi. Kas nors turi 
dirbti. Nežinia, ar pavyks, bet juk iš 
tikrųjų turime ką nors veikti; kad 
paskui mūsų vaikai negalėtų mums 
prikišti, kad mes miegojom.

- Kaip žinai, - numoja ranka tėvas 
ir Vytas mato, kaip tėvas pyksta ir 
eina į seklyčią. Tėvo veidai raudoni ir 
Vytas nesupranta nuo pykčio ar nuo 
išgerto alaus. Bet "tėvas tėvu, 
gyvenimas gyvenimu ir tėvynė tėvyne. 
Viskas sau," mąsto Vytas ir krato 
kišenes. Geriau nieko nereikalingo 
neturėti. Vienoje kišenėje jis randa 
smulkiai prirašytą lapą ir rožinį voką. 
Tai jos laiškas. Tegu ir jis geriau 
palikti. Ir šis popierius brangus, kaip ir 
ji pati. Ji, kuri per šį mėnesį daug 
laiškų prirašė. Jo akyse ji stovi liekna 
ir pablyškus. Gal nuo jo laukimo. 
Arklys prunkščia ir Vytas laišką 
skubiai nuneša į klėtį ir numeta už 
balkio. "Tegu paguli", mąsto, "vėliau 
kada nors juos ji perriš šviesiu kaspinu 
ir jų abiejų laiškai stovės vienoj 
vietoj". Jis išvažiuoja iš kiemo, o 
atėjęs kaimyno sūnus užkelia vartus. 
Jie susėda, kaip seniau su broliu ir iš 
keliuko įsuka į vieškelį. Lietaus lašai 
kapoja veidą ir purvas šoka augščiau 
ratų. Valandėlę Vytas galvoja grįžti 
atgal. Vėliau kratosi šios minties ir 
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taria savo vienminčiui:
- Petrai, gal nebevažiuojam? Šian

dien toks pasiutęs oras?
- Nežinau, tu geriau žinai, bet, 

mano nuomone, važiuojam. Rytoj 
vakare juk bus po visko ir bus 
nepaprastai gera.

- Tikrai bus po visko. Geriau 
pakelti fizinį vargą, negu nešioti 
neatliktą darbą.

Vytas vadelėmis plaka prunkščiantį 
bėrį ir mato, kaip užpakaly gęsta 
vienkiemių žiburiai, o prieky vėl nauji 
užsidega. Jiedu tyli ir jaučia, kaip 
lietus permerkia storas rudines ir 
smelkiasi į kaulus. Tiek laiko važiuota 
ir vis dar taip toli. Vieta miške. Netoli 
stoties. Ten kiti padėjo, ar jie suras? 
Tamsoje Vytas brauko degtukus ir 
keikiasi nematydamas laikrodžio. Pet
ras tyli. Jis tiki žygio pasisekimu: juk 
Vytas šalia. Jis visuomet viską žino ir 
viskuo rūpinasi. Pasiutusiai šlapias 
kelias ryte ryja laiką. "Nors grįžk 
atgal", mąsto Vytas ir bijo pasakyti 
Petrui. Aišku, jei jis lieps, tas nė pusės 
žodžio nesakys. Bet ar verta?
- Ak, išvažiuota, tai reikia važiuoti, - 
užsimiršęs taria garsiai.
- Taip, tikrai, vieną kartą išvažia
vome, tai ir važiuokime, - pritaria 
Petras ir Vytas jaučia jį dantimis 
kalenant.

Rodos, tiek maža lijo, o dabar taip 
padūkusiai jie šlapi. Po pusiaunakčio 
Vytas atpažįsta kryžkelės kryžių ir 
įsuka į keliuką. Tuoj miškas ir tuoj jie 
suras. Visai netoli kelio. Tik truputį 
pavažiavus. Po ąžuolu. " Kaip knygne
šių laikais", galvoja Vytas ir nori 
juoktis. Kaip neseniai jis čia skaitė 
apie visokius nuotykius, o dabar pats 
velniai žino kur naktimis trankosi. 
Pasiutę provėžos mėto ir rodos, ratai 
išsiskirs į visus keturis pasaulio šonus. 
Bėris prunkščia ir Vytui atrodo, kad ir 
jis keikia. Tik Petras sėdi tylus kalena 
dantimis ir atrodo, kad jis šitaip 
galėtų dešimtį metų važiuoti. Ar' 
maža ganydamas prišalo? 0 čia juk ne 
amžinai, ir Vyto artumas nuostabiai 
raminančiai veikia. Pagaliau. Po 
ąžuolo kamienu randa dvi dėžes. Iš 
stoties čia atvežė ir paliko. Jie 
apgręžia bėrį ir išsipurvinę iki kelių, 
atsargiai sudeda dėžes ir užsikloja 
šiaudais. Grįžta atgal, bet širdys 
tankiau plaka. Kažkas ne taip, kaip 
atvažiuojant. Pavargęs bėris ant kelio 
nuolatos sustoja ir Vytas negailes
tingai jį plaka botagu. Petras išlipa iš 
ratų ir eina pėsčias. Vytas girdi jo 
žlegsinčius batus.

- Tuoj namai, - guodžia Petrą ir 
save.

O namuose tėvas porą valandų 
numigo ir neramus vaikšto po trobą.

- Matai, išvažiavo. Jau po pusiau
nakčio ir negrįžta. Taigi, vieno 
nebeturiu, o ir kitas neilgam.

Niekada rūpesčių našta nelengvėja. 
Neramus vaikų kraujas. O ir jo pačio 
nebuvo ramus. Bet tada buvo kiti 
laikai. Visai kita buvo kova. 0 dabar 
šitokiems vabalams prieš visą pasaulį 
sujudinusią bjaurybę. "Bet ir tada 

buvo tas pats", pagalvoja tėvas ir 
nežinia ant ko pyksta. Senis nebegali 
nurimti. Jis eina iš trobos j lauką ir vėl 
atgal grįžta. Ir vėl eina į lauką. Nėra. 
Nieko nėra. Nueina į tvartą ir 
rankomis graibo bėrio kertę. Nėra. 
Aiškiai negrįžo. Gal suėmė kur nors. 
Tėvui širdis garsiai plaka. 0 gal kur 
pakelėj alų geria? Lyg ir geriau nuo 
tos minties pasidaro. Ne, kur jie! 
Velniškas kelias ir oras. Šuo bijo iš 
landos išlindęs suloti. Taip visur nė 
gyvos dvasios. Tik vėjas lengvai ūžia 
ir lietaus lašai teškena į skardos 
stogus. Negi jis neteks ir paskutinio 
sūnaus. Vienplaukis ir vienmarškinis 
eina ligi vartų ir atidžiai klauso. Jokio 
garso. Po šermukšniu sustoja ir laukia. 
Nejaučia, kad lietaus lašai sruvena 
veidu ir permerkia drobės marškinius.

- Hm. Ką aš šiandien sapnavau? - 
griebiasi senis galvoti.

- Nieko. Alus buvo geras ir kietai 
miegojau.
0 vakar irgi neatsimenu. Gal nieko. 
Jei būtų sapnavęs, tai atsimintų. 
Taigi, grįš Vytas: be reikalo jis čia 
jaudinasi. Bet širdis nerami. Jis žiūri į 
tolumoje spinksinčius žiburėlius.
O gal išvažiavo į stotį? Gal mergaitė 
pravažiuoja ir ji ją ten susitiko. Jis 
žino viską. Žino, kiek laiškų Vytas iš 
jos gavo. Jis net jaučia, kaip ji 
atrodo, nors niekada jiedu apie tai 
nekalbėjo. Taigi, gal? Bet kam 
kaimyno Petrą pasiėmė?
Jis matė, kaip šis vartus užkėlė ir įlipo 
į ratus.
- Ne, ką čia, kvailystė, - senis moja 
ranka. Aiškiai išvažiavo kokių popie
rių ar ginklų. Ir visa, ką jie beparveš, 
slėgs širdį. Petrulis pajunta šaltį. 
Žinoma, sugrįš. Ką čia dabar. Eina į 
vidų ir sėda prie stalo. Lietus skamba, 
lyg vaikai žaistų plunksnomis, mėty
dami jas į lango stiklus. Tėvas 
užsikniaubia stalan, ir miegas, lyg 
kažkokia pūkinė, antklodė, lyg kve
piančio šieno glėbys, jį spaudžia. 
Sunkūs vokai užkrenta, ir senis tingi 
nueiti į lovą. Jis girdi, kad kieme 
kažkas kuolus kala, tarsi arklius keltų 
ir, rodos pro seklyčią kažkas valgyda
mas praeina. Taip čepsi, lyg obuolius 
graužtų. Po valandos tėvas pakelia 
galvą. Tamsu, tik girdėti, kaip lietus į 
langą dulkia. Jis staiga prisimena, kad 
buvęs lauke. Šiuo momentu atrodo, 
kad jis nė trupučio nebuvo užsnūdęs. 
Ką tik buvo lauke, stovėjo prie vartų 
ir klausė, ar nebraška ratai. Bet 
ateina nerimas, paduoda ranką ir 
išsiveda laukan, kaip motina vaiką. 
Tėvas pasuka link tvartų ir girdi bėrį 
prunkščiant ir pešant iš ėdžių dobilus. 
Prie klojimo lietuje stovi ratai. 
"Sugrįžo", nušvinta tėvas, ir iš lėto 
einąs rytas iš karto prašviesėja. Ir 
lietus nebe toks, koks buvo, ir purvo 
mažiau, ir apskritai rytas lyg Velykų. 
Ir tikrai, lyg Velykų, nes kažkur 
nuaidi šūviai. Senis pasuka galvą į 
sodžiaus galą. Per dunksantį mišką 
lekia šviečiančios kulkos.
- Nespėjo atvežti ir jau mėgina, - 
supyksta tėvas. - Kvailiai, - pasku

bina žingsnius. Prie slenksčio keletas 
nuaidėjusių šūvių jį vėl sustabdo.

Balzganoje ryto šviesoje lyg vaivo
rykštės dalis nubrėžia siaurą šviesų 
lanką. Aišku, kad be Vyto to nebūtų. 
Kam visa tai? Tėvas žengia į trobą. 
Kam? Tik paskutinis sūnus padės 
galvą. Ateis, išveš, sunaikins. Ir bus 
čia tuščia. Ir troboje, ir kieme. Ką jis 
tada vienas veiks? Nėra Algirdo, o 
Vytas irgi neramus. Petrulis jaučia, 
kad jam pakinkliai linksta. Taip silpna 
nuo tos minties, kad gali Vyto nebūti. 
0 gal jo nėra? Kvailys, jis vaikšto po 
kiemą, o sūnų turėjo pirmiau pamaty
ti, kaip ratus ir arklį. Jis skubiai, 
juokingai skubiu žingsniu, pereina 
trobą ir sustoja ant kambarėlio 
slenksčio.

- Taip, guli, - iš karto giedri 
nuotaika užpila Petrulį.
Prie lovos stovi purvini batai, ir tėvui 
prisimena sapnas ir žlegsėjimas. Ties 
kabančiais drabužiais grindimis bėga 
vandens srovelė. "Nuovargis ar neat
sargumas:, stebi drabužius ir batus ir 
vėl žiūri į sūnų. Sūnus. Paskutinis 
sūnus., Kiek nedaug trūksta, kad jo 
netektų. Argi ne lig laiko ąsa vandenį 
neša? Taigi, lig laiko, o juk sūnui ir šis 
ūkis, ir trobos amžinai priklauso. 
Paskutinis sūnus kažkur klaidžioja, lyg 
norėdamas palikti vieną tėvą. Petru
liui nepaprastai neramu. Sūnaus 
netekimo baimė jį užlieja, ir jis net 
nebetiki sūnaus buvimu. Prieina artyn 

* ir judina Vytui už peties. Jis prisikels 
sūnų ir pasakys viską, kas savaitėmis 
slėgė.
- Vytai, ar girdi, Vytai, kelkis.

Vytas ūmai praplėšia akis ir šoka iš 
lovos. Pamatęs tėvą, ramiai atsisėda. 
0 ką tik, rodos, girdėjo šūvius, kaip 
kirvio dūžiai į ganykloje kalamą kuolą.
- Kas yra, tėve? - žiūri sūnus, ir tėvas 
mato, kad Vyto tik valanda temie
gota.

Tiek daug norėjęs pasakyti Petrulis 
neranda žodžio.

- Girdi, nespėjai parvažiuoti, o jau 
šaudo. Aišku, žinai, kieno tai darbas. 
Pakliūsi vieną kartą, pakliūsi.
- Velniai, - prasiblaivo Vytas. - 
Sakiau, kad nė supuvusio šūvio 
nebūtų, bet ar jie tau iškęs. Sakiau 
keliomis dalimis padalyti ir paslėpti. 
Prakeiktas nebijojimas.

Tėvas mato, kaip Vytas pyksta, ir 
džiaugiasi.
- Taigi, šviečiančios kulkos, kaip 
žvaigždės, per mūsų šilelį.

- Jie neskaito potvarkių, jie, 
vaikščiodami sodžiaus gatve, skaito 
laisvąją spaudą. Jie, mano piemenys- 
tės draugai, neiškenčia nepaleidę 
šūvio. Ir ką aš, tėve, galiu padaryti? 
Juk jie šiaip puikūs vaikinai. Jie sako, 

■kad čia pas mus visi puikiausi žmonės 
ir išdaviko iš viso nėra matę. Čia esą 
mūsų žemė, ir mūsų sodžiuje, kaip 
uždarame kambaryje, saugu.

Tęsinys sekančiame "M P" nr. 19.
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PABALTIEČIŲ ŽAIDIMAI
Žaidynės, kurios rengiamos kas 

antri metai Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnejuje įvyks gegužės 16 - 17 
dienomis Forestvilės krepšinio stadio
ne.
Varžybos bus pravestos dvejose 
aikštėse nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. p.p.

Iškilmingas žaidynių atidarymas ir 
sportininkų paradas gegužės 16 d. 
šeštadienį 12.30. į šias iškilmes yra 
pakviestas etninių tautų Pietų 
Australijos komiteto pirmininkas J. 
Garamy, kuris oficialiai atidarys šias 
jubiliejines žaidynes.

Šiose varžybose lietuvius reprezen
tuos rekordinis virš 70 sportininkų bei 
trenerių kontingentas, tad dabar jau 
galima pasakyti, kad esame šių 
žaidynių pajėgiausi. Rengėjai už tai 
yra labai dėkingi Melbourno "Varpui" 
ir Sydnejaus " Kovui" bei Brisbanės 
"Baltijai" ir šių klubų rinktinių 
reprezentantams, kurie nepabūgę to
limų distancijų ir finansinių išlaidų 
jaučia pareigą, jiems neparankiu 
laikotarpiu ir atvyksta į Adelaidę 
ginti lietuviškas spalvas šiose Pabal- 
tiečių žaidynėse. Trūkumų jaučiame 
jaunių berniukų krepšinio rinktinėje, 
nes adelaidiškiams į pagalbą kaip 
dabar žinome atvyksta tik Brisbanės 
"Baltijos" reprezentantas Povilas 
Stankūnas, tačiau dar turime vilčių 
sulaukti pagalbos iš Geelongo "Vy
čio” ir taip pat iš Melbourno "Varpo".

Šia proga norėtųsi pasiteisinti kodėl 
šios žaidynės jau antrą kartą yra 
ruošiamos, kaip ilgas savaitgalis 
švenčiamas, tik Pietų Australijoje. 
Tai yra daroma vien dėl to, nes visom 
kitom švenčių progom gauti padoraus 
stadiono neįmanoma, nes tokiom 
progom yra rengiami visokio pobūdžio 
turnyrai. Forestvilės stadione yra 3 
krepšinio bei tinklinio aikštės, todėl 
ten visuomet ruošiame mūsų sporto 
Šventes, o taip pat ir Pabaltiečių 
žaidynes.

Kaip paprastai šių varžybų dėmesio 
centras yra lietuvių - latvių vyrų 
krepšinio rinktinių varžybos. Būtų 
labai optimistiška tikėtis pergalės , 
nes savo gretose stokojame naciona
linės lygos žaidėjų sydnejlškio A. 
Svaldenio bei brolių Stanwix iš 

K A LĖDI NĖS DOVANOS
GIMINĖMS 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
"Adldas" 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 prašom rašyti:

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

Telef. 01 460 2592.

Hobarto. Be to dar, neatvyksta ir 
keletas pagrindinių rinktinės žaidėjų 
iš Sydnejaus bei Melbourno, tad 
didžiulė našta krenta ant šių lietuvių 
krepšininkų pečių: P. Urnevičius- 
Adelaidė, E. Ragauskas, S. Balnionis, 
P. Steel, W. Roussyn - Melbournas, P. 
Kapočius, R. Šliteris - Sydnejus ir 
rezervas iš Adelaidės "Vyčio" krepši
ninkų, kurių žaidimas, deja, nepri
lygsta mūsų rinktinės standartui. 
Vyrus treniruos Edy Ragauskas iš 
Melbourno.

Moterų krepšinio rinktinės per
spektyvos atrodo šiek tiek giedresnės, 
nes latvių rinktinėje dominuoja tik 
keletą aukšto standarto žaidėjos. Čia 
j pagalbą adelaidiškėms atvyksta I. 
Petkūnaitė iš Sydnejaus bei D. 
Balnionytė ir R. Head iš Melbourno. 
Moterų rinktinę treniruos Arūnas 
Reivytis iš Adelaidės.

Jaunių berniukų krepšinio rinktinės 
padėtis yra liūdniausia ir jei nesulauk
sime pagalbos iš kitur, apie pergalę 
neturime vilčių net svajoti. Mūsų 
berniukų krepšinio prieauglį treniruos 
Aleksas Talanskas - Adelaidė.

Giedriausių vilčių žaidynių nugalė
tojų titulais pasipuošti turi mūsų 
mergaičių krepšinio rinktinė, suda
ryta vien tik iš Adelaidės žaidėjų. Jas 
treniruos Algis Bernaitis iš Adelaidės.

Gana grėsmingai atrodo ir mūsų 
vyrų krepšinio veteranų rinktinė, 
kurių gretose matysime: W Roussyn iš 
Melbourno bei adelaidiškius A. Reivy- 
tį, A. Laurinaitį, A. Sankauską, R. 
Daugai!, J- Jaunutį, E. Pocių, kuriuos 
treniruos R. Baškus. Deja, mūsų 
moterų krepšinio veteranės varžovių 
neturi.

TINKLINIS. Paprastai šios sporto 
šakos varžybose pranašiausiai pasiro
do estų rinktinės, tačiau šiose 
žaidynėse tikimės geresnių rezultatų. 
Atvyksta pagrindiniai mūsų vyrų 
rinktinės reprezentantai iš Sydne
jaus: A. Zduoba, E. Zduoba, R. 
Šliteris, A. Noble. Jiems rimtai 
pagelbės prityrę adelaidiškial A. 
Laurinaitis, A. Sankauskas, bei R. 
Daniškevičius, tad jei nepavyktų 
įveikti estų, tai bent turėtume 

atlaikyti "frontą” prieš latvius. Vyrų 
tinklinio rinktinę treniruos Arvydas 
Zduoba iš Sydnejaus.

Panaši padėtis atrodo ir moterų 
grupės pirmenybėse.
Giedresnės perspektyvos matosi vyrų 
veteranų varžybose, kur lietuvius 
treniruos Algis Laurinaitis iš Ade
laidės.
Moterų - veteranių rinktinė, kurioje 
visos žaidėjos yra iš Adelaidės matosi 
gana pajėgių žaidėjų: A. Boudville, 
M. Daniškevičienė, S. Bernaitienė, J. 
Jonavičienė, tačiau, deja, kitų žai
dėjų standartas neprilygsta jau išvar
dintoms. Veteranes treniruos Milė 
Daniškevičienė.

ŠAUNI OS

Kovo 21 d. šv. Jono bažnyčioje, 
North Geelong, dr. kun. P. Dauknys 
moterystės skramentu sujungė Angelą 
Bungardaitę ir Brian Freemantle. Į 
bažnyčią jaunąją įvedė jos tėvelis 
Liudas Bungarda, palydima pamergės, 
sesutės Teresės ir mažiukų Danos 
Koszela ir Romo Liebich, kurie nešė 
gėles ir jaunųjų aukso žiedus.

Vestuvių vaišės vyko naujai atre
montuotuose Lietuvių Bendruomenės 
namuose, kur ir pats jaunasis savo 
darbu prisidėjo. Prie namų vartų 
jaunųjų procesiją pasitiko sporto 
veteranai uždarydami kelią su žalu 
mynų pyne ir pagal trediciją kelias 
turėjo būti "išpirktas". Ant laiptų 
laukė abiejų tėvai su juoda duona, 
druska ir vynu. Salėje, jaunuosius 
pasitiko svečiai, kurių buvo virš 
šimto, gausiu plojimu.

Kun. dr. P. Daukniui palaiminus 
stalus prasidėjo vestuvinė vakarienė, 
kuri įspūdingai buvo I. Gailiuvienės, 
M. Bindokienės ir G. Valaitienės 
pagalba, paruošta. Gėrimus, profesio- 
lališkai aptarnavo Danius Valaitis.
Vakaro eigą pravedė K. Starinskas. 
Tostų buvo daug, jauniesiems 
Ilgiausių Metų, jaunųjų tėvams ir 
pamergėms. Pabrolis skaitė sveikini
mus iš Amerikos, ir Anglijos, tai iš 
Angelės giminių. Salėje jaunuosius 
sveikino Apylinkės pirmininkas Oto 
Schrederis, šokių vadovė Birutė 
Liebich, Šatrijos tunto vardu v.s. 
Algis Karpavičius. G.L.S.K. "Vytis" 
pirmininkas S. Šutas savo kalboje 
oficialiai įrašė jaunąjį į klubo narius ir 
palinkėjo jauniesiems klubui prieaug
lio; baigdamas įteikė jauniesiems 
klubo dovaną. Sekė Geelongo lietuvių 
Sąjungos pirmininko Juozo Gailiaus

Sportininkų madų 
paradas

Sydnejaus lietuviai gausiai apsilan
kė ruoštuose moterų rūbų mados 
paraduose. Gegužės mėn. 23 dieną 
turės progos pamatyti vaikiškų rūbų 
madų paradą kurį ruošia sporto klubo 
"Kovas" valdyba talkininkaujant 
Trudi Dambrauskienei.

Mergaitės ir berniukai paraduos 
vėliausio modelio ir stiliaus rūbus, 
kuriuos bus galima ir nusipirkti. Mūsų 
sportininkai jau antrą kartą Sporto 
Šventės metu gavo taurę už draus
mingumą ir tvarkingumą. Jų tikslas ne 
vien tik laimėti žaidynes bet ir gražiai 
atrodyti.

Rūbų parado pradžia 7 vai. 30 m. 
vakare, jam pasibaigus šokiai ir kiti 
linksmumai.
Visi kviečiami dalyvauti.

E. Lašai t is

Šachmatininkų 
Įvertini mas

Naujame Australijos Šachmatų 
Federacijos išleistame įvertinimo są-

Mūsų

Kaip ir moterų krepšinio veteranių 
klasėje, taip ir jaunių mergaičių 
tinklinyje, lietuvaitės neturi varžo
vių.
Todėl bendrai susumavus matosi, kad 
lietuviai sportininkai Australijoje yra 
žymiai geriau organizuoti negu mūsų 
broliai latviai ir estai.

Taip atrodo X-tos Pabaltiečių 
žaidynės dabar, o kokie bus atsiekti 
rezultatai pamatysime po gegužės 16 
- 17 žaidynių Forestvilės stadione. 
Tikimasi, kad žaidynių atidarymo 
iškilmes transliuos SBS t.v. stotis.

Robertas Sidabras.

VESTUVES

Angela Freemantle (Bungardaitė). ir 
Brian Freemantle.

sveikinimas su dovanos įteikimu. 
Vaišinomės ir šokom, prie geros 
muzikos, gerai po vidurnakčio ir tą 
visą malonumą pratesėm sekančią 
dieną. Kaip lietuviškose vestuvėse 
įprasta, jaunoji buvo "pavogta" ir kita 
"žmona" pristatyta (kurią puikiai 
suvaidino Danius Valaitis). Vėliau 
jaunasis turėjo išsipirkti "tikrąją" su 
pažadais ir skystimėliais. Jaunoji pora 
yra darbštūs, tad džiaugiasi sporto 
klubas ir visi Geelongo lietuviai.

Valio! Sėkmės Angelai ir Brian 
Freemantle! „ „ 

rašė randasi ir mūsų veikliųjų 
šachmatininkų pavardės. Šiais metais 
aukščiausią įvertinimą išsikovojo Ro
manas Arlauskas, turintis šachmatų 
didmeisterio titulą, palikdamas Vy 
tautą Patašių antroje vietoje. Vienas 
iš gerą pažangą padariusių yra 
Viktoras Kildišas gyvenantis Mel
bourne. Jis išvardintas, kaip dauginu
sią partijų sužaidęs (53) Victorijos 
valstijoje.
Pagal įvertinimą taškais Australijos 
lietuviai šachmatininkai grupuojasi:
R. Arlauskas, S.A. 2104
V. Patašius, NSW 2081
Dr. I. Venclovas, NSW 2019
V. ‘Kildišas, VIC. 1930
V. Liūgą, NSW 1888
J. Dambrauskas, NSW 1846
Dr. H. Lukše, NSW 1772
D. Mačiulaitls, VIC. 1770
A. Giniūnas, NSW 1628
G. A. Kateiva, W.A. 1551
J. Jencius, NSW 1535
J. Baikovas, NSW 1489
VI. Šneideris, NSW 1411
St. Rimkus, NSW 1341
Pr. Šilas, VIC. 1305
K. Cieminis, S.A. 1286
P. Čerakavičienė. VIC. 1209
Pastogė Nr. 18 1987. 5. 11. pusi. 7
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Informacija
PERTHE

Gegužės 17 d. sekmadienį 3 vai. p.p. 
Lietuvių namuose įvyks Apylinkės 
narių metinis susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba ir 
aptarti kiti einamieji reikalai. Prašo
me visus tautiečius dalyvauti susirin
kime.

Pasibaigus Apylinkės susirinkimui 
Sąjungos valdyba kviečia pasilikti 
pasitarimui Lietuvių namų klausimais.

Iš Apylinkės iždo pasiųsta Vasario 
16 gimnazijai 300 D.M. auka.

Dėl sveikatos Viktoras Skrolys pasi
traukė iš Pabaltiečių komiteto, kuria
me 3 metus ėjo iždininko pareigas.

Apylinkės valdyba reiškia padėkų 
V. Skroliui ir kartu praneša, kad 
lietuvius ateityje Baltų komitete 
atstovaus jaunosios kartos energingas 
veikėjas Petras Čekanauskas, kuris 
balandžio 12 dieną suorganizavo 
pavergtų tautų atstovų demonstra
ciją tuo metu kada Australijos 
kairiųjų partijų demonstrantai pra 
vedė savo susirinkimą Aukščiausiojo 
teismo aikštėje.

Kairiųjų demonstrantų vadai bandė 
sustabdyti pavergtų tautų demons
trantus kurie nešė P. Čekanausko 
pagamintus antikomunistinius plaka
tus. Tai pastebėjusi policija nuvaikė 
išsišokėlius ir leido pavergtų tautų 
demonstrantams net keletą kartų 
pražygiuoti pro aikštę. Sekančią dieną

SYDNEJUJE
Pamaldos 
gegužės 13 d.

Prieš 36 metus tremtyje esantieji 
Lietuvos vyskupai susirinkę Romoje, 
šv. Kazimiero koplyčioje, iškilmingai 
paaukojo Lietuvą ir viso pasaulio 
lietuvius Nekalčiausiai Marijos šir
džiai ir paskyrė gegužės 13 d. 
nuolatine Maldos ir Atgailos Diena už 
Lietuvos laisvę ir nusidėjėlių atsiver
timą. Šiais metais 13 gegužės - 
trečiadienį 11 vai. prieš piet bus 
lietuviškos pamaldos Marijos Liurdo 
grotoje Earlwood, 280 Homer St.

Maloniai kviečiami visi, kurie lais
vesni nuo darbų,ypač gyvojo rožan
čiaus būrelio nariai.

Prel. P. Butkus

* * *
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.

MELBOURNE

£

' * 

SYDNEJAUS LIETUVIŲ | 
NAMUOSE

•?r 
Jį. 

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414 £
....

23 d. gegužės šeštadienį 7.30 v.v. •&
•įfr 

Sporto klubas "KOVAS" rengia
VA.IKU MADŲ PARADĄ

Įėjimas $ 4. Pensininkams ir vaikams $ 2.

ATEIKITE NESI G ATLEISITE

★★★★★
Al 

SMORGASBOĄRD g
•U 

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. c
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.
★ ★★★★ iį

& 
PADĖKA S

Įį. KLUBO VALDYBA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS TALKININKAMS
- TALKININKĖMS KURIE-RIOS PADĖJO KLUBUI METINIO Aj. 

^.BALIAUS METU, KURIS PRAĖJO SU DIDELIU PASISEKIMU.
£. T*

VALDYBA

Jei nenorite mesti svorį, jei nenorite būti ploni, bet pilvoti! tai 
neskambinkite man! HERJ5AUFE

rytinis dienraštis ir radijo stotys davė 
reportažus, kai trys T.V kanalai 
parodė eiseną su antikomunistiniais 
plakatais.
Lenkų atstovai nufilmavo visą eiseną.

Gegužės 30 d. šeštadienį Kroatų 
namuose, 2 Wishart St. Gwelup, 
ruošiamas visų pavergtų tautų atsto
vams balius. Bilietus platina B. 
Stenkis.
Kaina $15 įskaitant vakarienę. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

Balandžio 4 d. mirė A. Rukšėnas. 
Palaidotas Rockingham kapinėse.

Ž.

ATI TAISYMAS

A.A. Veronikos Barštienės nekrologe 
buvo duotas klaidingas kapinių vieto
vės pavadinimas. Turėjo būti parašy
ta: velionės pelenai bus palaidoti 
Beresfield krematoriumo kapinėse.

Giliai atsiprašau šeimą ir suklaidin
tus tautiečius.

K.-Newcastle.

PR AŠ OME

P A AU K O TI

"Mūsų Pastogės" redakcijai reika
linga spinta su lentynomis.
Prašome mielus tautiečius, kurie 
turite atliekamą, paaukoti.

Redakcija.

Per įgaliotinį Adolfą Obeliūną 
Geelonge gauta: Vasario 16-sios 
minėjimo proga, Po $20 - V. 
Aukštiejus (214), A. Jančiauskienė 
(73) ir A. Miliauskas (41). Po $10 - V. 
Braželis (50) ir E. Meižienė (37). Po $ 
5 - V. Čerakavičius (89) ir S. S. 
Karpalavičiai (116).

A.A. Virgiui Vaičekauskui mirus, 
vieton gėlių:
Po $10 - Geelongo Apylinkės valdyba 
(270), Geelongo Bendruomenės Mo
terų
Draugija - (125), J. Normantas (375), 
A. Obeliūnas (730), J. Obeliūnas (50) 
ir L. Valodka (37). Po $ 5 - V. 
Čerakavičius (94) ir A. Jančiauskienė 
(78). Per įgaliotinį Alf. Bajalį 
Newcastle, A.A. V. Barštienei mirus 
vieton gėlių aukojo:
$20 - R. Lapinskas (165), Po $10 - 
Alf. D. Bajalis (75) ir Dr. M. Šeškus 
(80).
Po $ 5 - J. Pranckunas (26) ir B. 
Gasparioni (15).
$ 4 - V. Prasauskas (14), $2.50 P. 
Brūzga (23) ir $ 2- S. Butkus (12).

Per įgaliotinį B. Stašionį Sydney, 
A.A. Leonardui Karveliui mirus 
vieton gėlių: $20 - E. ir Iz. Jonaičiai 
(545). Po $10 - V. ir B. Barkai (310) ir 
V. Danta (65). $ 5 - J. Makūnas.

Per įgaliotinį J. Meiliūną Melbourne, 
A. A. Stasio Ramoškio atminimui 
aukojo
$20 - Zigmas Poškaitis (120).

Nuoširdus ačiū visiems parėmu- 
siems mūsų Fondą.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

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

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

"SĖDINČIAM SOSTE"

Apreiškimo 5:6, 11-13 kalbama 
apie Jėzų, pasaulio Išganytoją, kaip 
apie Avinėlį, kurs buvo užmuštas. 
Tokia simboline kalba kalbama apie 
Jėzų daugeliose Šventojo Rašto 
vietose. Izaijo 53-me skyriuje plačiai 
kalbama apie pasaulio Atpirkėjo 
kentėjimus ir apie jojo mirtį. Apašta
las Petras aiškina, kad įranašystės 
išpranašavo netik Jėzaus kentėjimus, 
bet ir jo "paskesnį garbingumą”. (1 
Petro 1:11) Apreiškimo 3:13 mes 
turime dar kitą puikų aprašymą apie 
būsimą Kristaus garbę. Mes paduo
dame ištrauką:

"Visus sutvėrimus, kurie yra dan
guje ir žemėje, ir kas yra jūroje, visus 
girdėjau sakančius: Sėdinčiajam soste

ir Avinėliui palaiminimas, gyrius, 
garbė ir valdžia per amžius."

Čia parodyta, kad suderinimas su 
Dievu, kurį atliks "Avinėlis, kurs buvo 
užmuštas", bus taip pilnas ir taip toli 
siekiąs, kad "visi sutvėrimai" giedos 
gyriaus giesmę Dievui ir Avinėliui. 
Tas nereiškia visuotiną išganymą, 
neasižvelgiant į žmogaus tikėjimą 
arba netikėjimą; nes kitoje pranašys
tėje parašyta kad tie, kurie neklausys, 
bus "sunaikinti iš žmonių tarpo". (Ap. 
Darb. 3:19-23)

Bet tie žodžiai reiškia kad tie, kurie 
pasinaudos amžinuoju gyvenimu, kuris 
bus teikiamas jiems tikėjimu į Dievo 
Avinėlio auką, bus sugrąžinti į 
vienybę su Tėvu ir garbins jį ir jo 
mylimiausį Sūnų, kurs buvo Dievo 
siųstas būti žmonių Išgelbėtoju.

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

Šeštadienį, gegužės 23 d. 7 vai. v. Lietuvių namuose

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" ruošia jaunimo rūbų

įėjimas $ 4, jaunimui ir pensininkams $2. Pasibaigus paradui šokiai.
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