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DR. PETRUI KISIELIUI 70 METU

Rugpjūčio 17 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismo VI PLB 
organizacinio komiteto pirmininkas Dr. Petras Kisielius atšventė savo 
amžiaus 70 metų sukakti.

Australijos lietuviai prisimena Dr. Petro Kisieliaus atsilankymą 1984 metais 
Lietuvių Dienose Canberroje ir jo skaitytą paskaitą ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime.

Būdamas Australijoje savo lėšomis jis aplankė visas didžiąsias kolonijas ir 
jose skaitė paskaitas.

Dr. Petras Kisielius yra vienas iš didžiausių finansinių rėmėjų 
Bendruomenės ir katalikų organizacijų. Šia proga pakartosime jo žodžius iš 
anksčiau minėtos paskaitos.

"Labai svarbi yra mūsų kiekvieno materialinė pagalba visam lietuviškam 
darbui. Šiam mūsų lietuviškam darbui kiekvienas lietuvis privalo aukoti, 
paremti pinigine auka, kad neliktume kaip tie Gruzijos kalnuose "prakeiktieji 
vienuoliai" skambiną savo auksą, o savo sąžinėje neturi ramybės". 
Australijos lietuviai Dr. Petrui Kisieliui linki sveikatos ir sėkmės 
besidarbuojant laisvojo Pasaulio lietuvių ir Tėvynės labui.

PASAULYJE

KRAŠTO VALDYBA NUSAKO GAIRES

AUSTRALIJOS LIETUVIU. BENDRUOMENĖS VADOVU PASITARIME

PABALTIEČIAI DEMONSTRUOS

Iš Stockholmo pranešama, kad 
rugpjūčio 23 d. visuose trijuose 
Pabaltijo kraštuose (vyks demonstra
cijos, kuriose bus išreikštas gedulas 
dėl Molotovo - Ribbentropo pakto- 
susitarimo.

To susitarimo pasėka - daug aukų.
Buvusieji politiniai kaliniai Lietuvoj 

ir latviai su estais, priklausą bendrai 
žmogaus teisių grupei, protestuos 
prieš minimą susitarimą 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Susitarimas buvo 
gudrus diplomatų triukas sudaręs 
galimybę sovietams prisijungti Lietu
vą, Latviją ir Estiją 1940 m.

Pavergtuose Pabaltijo kraštuose 
demonstracijos yra numatytos sekan
čiai: Lietuvoj keli buvę politiniai 
kaliniai kviečia visus sekmadienį 
popiet prie žymaus Lietuvos rašytojo 
statulos Vilniuje. Latvijoj "Helsinki 
86” grupė sekmadienį vadovaus žy
giavimui prie Laisvės paminklo Ry
goje. Estijoj, susidariusi grupė "Molo
tovo - Ribbentropo susitarimo teksto 
paskelbimas", kviečia sekmadienį su
sirinkti Talino pagrindinėje aikštėje ir 
žygiuoti į kitą vietą, kur bus padėtos 
gėlės ir vainikai.

Visuose kraštuose demonstracijos 
nebus politinės, bet bus gedulingos su 
ryškiu reikalavimu iškelti į viešumą 
Molotovo - Ribbentropo susitarimą ir 
jį viešai panaikinti.

Baltų grupės aiškiai nori, kad būtų 
persvarstytos aplinkybės, pagal kurias 
Pabaltijis tapo Sov. Sąjungos dalis.

Sov. Sąjungoj dabar nevengiama 
kritikuoti Stalino valdymo klaidas 
savam krašte, bet užsienio veikla 
pateisinama, net giriama.

LENKIJA

Lenkijoj "Solidarity" vadas Lech 
Walęsa lankėsi Dancige, išklausė 
mišias šv. Brigitos bažnyčioje ir po to 
buvo pasveikintas minios, suside
dančios iš 3,000.

"Jeigu kas abejoja apie "Solidarity" 
reikalingumą ir laimėjimus, tai tegu 
pagalvoja apie šios dienos iškilmes", 
pasakė Walesa.

Šv. Brigitos bažnyčios kunigas 
Henryk Jankowski, draugas ir pata
rėjas Lech Walesos, pamokslo metu 
prašė maldininkus gerbti pri
siminimą lenkų karių, kurie 1920 m. 
atmušė Raudonąją Armiją nuo Varšu
vos ir nuvijo ją beveik iki pat Maskvos.

(Tęsinys)
"Mūsų Pastogės redaktorius, i 

klausimą, ar jis atsisakė iš pareigų, 
paaiškino kad santykiai su Krašto 
valdyba buvo ir yra labai geri, bet dėl 
iškilusių teisinių implikacijų su viena 
organizacija, buvo nutaręs pasitrauk
ti. Jų nebeturint lieka savo pareigose.

"Mūsų Pastogė" yra bendruomenės 
laikraštis, jo laikoma linija turi 
atspindėti daugumos jos narių mintis, 
bet nuomonių įvairovė nėra apribo
jama ir straipsniai talpinami, jei jie 
"nenukeliaųja" ( asmeniškumus arba 
neprieštarauja siekiams ir pažadams, 
kuriuos padarėme apleisdami Lietuvą.

Spaudos sąjungos pirmininkas į 
klausimą apie cenzūrą atsakė, kad 
reikia žinoti, jog "MP" yra verčiama į 
anglų kalbą ir skaitoma įvairių 
žmonių. Todėl yra svarbu nedėti 
straipsnių, kurie gali turėti teisinių 
pasėkų. Kitokių aprėžimų redaktoriui 
nėra.

Krašto valdybos pirmininkės klau
simas, ar Australijos lietuvių federa
cijos leidžiamas laikraštis "Tėviškės 
Aidai" yra nusistatęs nedėti straips
nių anglų kalba, aiškiai atsakytas 
nebuvo. Redaktorius pareiškė, kad 
neseniai "TA" tilpęs anglų kalba 
memorandumas buvo (dėtas jam esant 
atostogose. Pirmininkei prašant pa
aiškinimo iš suvažiavime dalyvavusio 
AL Katalikų federacijos pirmininko, 
pirmininkaujantis turėjo sudrausti kai 
kuriuos suvažiavimo dalyvius, nesilai
kančius diskusijų tvarkos. ALKF 
pirmininkas pareiškė nematęs reikalo 
"Tėviškės Aiduose" naudoti anglų 
kalbą. Pranešimą apie Krašto valdy
bos veiklą "karo nusikaltėlių" ieško
jime padarė jos narys Jurgis Rūbas. 
Išsamiai apibūdinęs istorinę šioss 
akcijos pradžią Australijoje ir kituose 
kraštuose, J. Rūbas išvardino eilę 
Krašto valdybos padarytų žygių 
valstybinėse įstaigose ir kreipiantis į 
parlamentarus bei viešo susižinojimo 
priemones (media).

1945 metais Australijos parlamento 
priimtas karo nusikaltėlių teisimo 
įstatymas dar nėra pakeistas. Jo 
pakeitimas greičiausiai bus svars
tomas sekančioje parlamento sesijoje. 
Iki šiol nebuvo girdėti, kad kas nors 
šiuo reikalu būtų buvęs apklausinėtas 
valstybės tardytojų. Jei būtų kreipia
masi, ieškant žinių apie tą laikotarpį, 
advokatų patariama neatsakyti nieko 
nepasitarus su savo advokatu. Spau
doje pasitaikius bendriems užpuo
limams. siųsti kuo daugiau gerai 
angliškai parašytų laiškų.

Krašto valdyba ir Australijos Baltų 
Taryba, prieš prieidamos prie dabar 
vykdomos veiklos, išstudijavo esamą 
medžiagą ir patyrimą įgautą kituose 
kraštuose, kur panaši akcija vyksta 
jau keletą metų. Ypač pasinaudota 
JAV patyrimu, kuris susumuotas adv. 
Žumbakio išleistoje knygoje. Adv. 
Žumbakis gynė kelis asmenis, kuriems 
buvo iškeltos bylos Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Šioje knygoje jis 
nagrinėja kelius, kuriais buvo bando
ma sekti JAV pradėjus veiklą prez. 
Carter laikais sudarytam Office of 

Special Investigations (OSI). Tokių 
kelių buvo keturi: ignoravimas už
puolimu ir nekreipimas jokio dėmesio, 
galvojant, kad viskas kaip nors praeis; 
puolimas kaltintojų, galvojant, kad jie 
išsigandę sustos kaltinti; paneigimas ir 
visiškas išsižadėjimas, kad tokie nu
sikaltimai buvo įvykdyti, bandymas 
įrodyti, kad vietiniai teismai yra 
nekompetentingi kelti bylas už nusi
kaltimus įvykdytus kitose šalyse prieš 
daugelį metų; vidurinis kelias, nenei- 
giatis įvykių, nepuolantis kaltintojų, 
bet ieškantis būdų panaudoti vietinę 
teisinę sistemą kaip galima daugiau 
sumažinti neigiamas pasėkas, veikiant 
į vietinius politikus, nuosaikiai patei
kiant savo nuomonę.

Advokatas Žumbakis galvoja, kad 
paskutinysis kelias parodė geriausius 
rezultatus. Amerikos gyvenime buvo 
išbandyti pirmieji trys keliai ir nieko 
nelaimėta. Taip galvoja Australijos 
Krašto valdyba ir Baltų Taryba.

Dauguma Jurgio Rūbo pranešimą 
sekusių kalbėtojų pritarė Australijos 
Lietuvių bendruomenės Krašto valdy
bos ir Baltų Tarybos vedamai veiklai, 
pabrėžiant reikalą veikti į parlamen
tarus rašant laiškus ir aprūpinant juos 
reikalinga medžiaga. Išimtį padarė 
Melbourno apylinkės pirmininkas, ku
rio nuomone Baltų Taryba padarė 
netinkamų pareiškimų ir kad būtų 
buvę tiksliau kovoti viską paneigiant 
ir nedaleidžiant, kad Australijoje 
būtų vedama bet kokia akcija dėl to 
kas įvyko prieš keliasdešimt metų 
kitoje pasaulio pusėje. Latrobe seniū
nijos seniūnės iškeltas klausimas dėl 
jai atsiųsto šį reikalą liečiančio 
lapelio, Jis nebuvo svarstytas dėl 
anoniminio lapelio pobūdžio.

Sekmadienį darbotvarkėje numaty
tus pranešimus padarė Krašto valdy
bos narė Aldona Butkutė, apie 
pasitarimus su PLB ir JAV Krašto 
.valdybomis, laike jos apsilankymo 
Šiaurės Amerikoje ir Krašto valdybos 
pirm. Danutė Baltutienė, apie PLB 
atstovų konferenciją Romoje, laike 
Vatikane vykusio Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties minėjimo. Nuo
monių skirtumai pasireiškė svarstant 
reikalingumą dalyvauti Pasauliolietu - 
vių bendruomenės centro valdybos 
šaukiamoje politinėje konferencijoje, 
kuri įvyks šių metų spalio mėn. 
pabaigoje. Dėl VLIKO nedalyvavimo 
šioje konferencijoje, Melbourno apy
linkės valdybos atstovai buvo nuomo
nės, kad Australijos lietuvių bendruo
menei dalyvauti nereikia, nes konfe
rencija bus bevertė. Dauguma kitų 
pasisakiusių buvo nuomonės, kad 
Australijos lietuvių bendruomenei 
nėra reikalo veltis į tarp PLB ir 
VLIKO vykstančius nesusipratimus ir 
konferencijoje dalyvauti. Pa
tikslinimui LB apylinkių nuomonių, 
Krašto valdybai pasiūlyta išsiuntinėti 
paaiškinamą - aplinkraštį.

Platų pranešimą apie 1988 metais 
Adelaidėje įvyksiančių Lietuvių die
nų ruošą padarė ruošos komiteto pirm.
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KRAŠTO VALDYBA NUSAKO • • •
Atkelta iš pusi. 1.

Suvažiavimo metu, Melbourne Krašto valdyba su prezidiumo pirmininku ir 
sekretore, apylinkių pirmininkais ir seniūne.

Iš kairės: E. Eskirtienė - Sale seniūnė, F. Savickienė - prezidiumo 
sekretorė, D. Baltutienė - Krašto v-bos pirm., A. Baltrukonienė - Krašto v- 
bos sekr., ir A. Butkutė - Krašto v-bos narė kultūros ir jaunimo reikalams.

A. Staugaitis - suvažiavimo prez. pirm., J. Rūbas - Krašto v-bos narys 
visuom. reikalams, A. Giniūnas - Sydnejaus Apyl. pirm., J. Stačiūnas - 
Adelaidės Apyl. pirm., K. Lynikas - Melbourno Apyl. pirm, ir 0. Schrederis - 
Geelongo Apyl. pirm. Nuotraukoje trūksta suvažiavime dalyvavusios V. 
Koženiauskienės - Latrobe seniūnės. Nuotrauka Pr. Bertaškos.

Janina Vabolienė. Nors bendras Lie
tuvių dienų formatas Adelaidėje bus 
išlaikytas, bet numatyta ir naujovių. 
Dėl tuo pat laiku Adelaidėje vyk
siančios III Pasaulio lietuvių sporto 
šventės, Lietuvių dienų atidarymas 
įvyks diena vėliau, gruodžio 27. 
Australijos lietuvių katalikų federa
cijos pageidavimas, kad jos suvažia
vimui būtų palikta be jokių parengimų 
viena diena, negalėjo būti išpildytas: 
reikėtų atsisakyti kai kurių Lietuvių 
dienų parengimų. Lietuvių Informa
cijos Biuro (LIB) sekr. Viktoras 
Baltutis suvažiavimą supažindino su 
biuro veikla ir III Pasaulio lietuvių 
sporto šventės pasirengimais. LIB turi 
atstovus visose Australijos sostinėse, 
išskyrus Melbourną. Dėl lėšų stokos

KR TKŠČ I O N YBĖS ATGARSIAI

Perskaičiau "Mūsų Pastogėje" apie 
krikščionybės minėjimo atgarsius, ku
riuos komentuoja prelatas L. Tulaba. 
Jis duoda keturias priežastis dėl kurių 
esą Sovietų Sąjunga neleido popiežiui 
Jonui Pauliui II atvykti į Lietuvą ir 
dalyvauti jubiliejaus iškilmėse.

Kai pirmosios dvi priežastys atrodo 
gana aiškiai ir didelių komentarų 
nereikalingos, trečioji priežastis man, 
kaip paprastam eiliniam lietuviui 
pabėgėliui, lieka vis dar neaiški.

Prisimenu, kad Vilniaus vyskupijos 
priskyrimas prie svetimos valstybės 
(Lenkijos) bažnytinės provincijos bu
vo jau daugelį kartų keltas mūsų 
spaudoje. Paaiškinimai, kuriuos duo
davo mūsų vadai - VLIK AS, vyskupai, 
prelatai, kunigai, Vatikano atstovai 
bei daugelis veikėjų, gal su išimtimi 
P.L.Bendruomenės vadovų, kažkodėl 
manęs neįtikino ir neapšvietė, klau
symo, kodėl Vilniaus bažnyčios turėjo 
priklausyti Baltstogės ar kokiai kitai 
Lenkijos bažnytinei provincijai, nea
tsakė. Man regis, kad tie, kurie 
anksčiau buvome patamsyje, liksime 
ten ir toliau, nes gerbiamas prelatas ir 
šį kartą nepanaudojo tokių žodžių 
aiškių ir suprantamų, kad atsakytų, 
kodėl Vatikanas negali sutikti, jog 
Vilnius yra Lietuvos sostinė, Vilniaus 
vyskupija yra Lietuvos bažnytinės 
provincijos dalis ir Vilniaus vyskupas 
yra šios provincijos galva, vertas be 
abejonės kardinolo garbingos kepurės. 
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yra sunkumų išvystyti platesnę veiklą. 
Lėšos gaunamos iš Krašto valdybos ir 
individualių aukų. Kreipimasis į 
VLIKĄ paremti politinę Biuro veiklą 
rezultatų nedavė.

Suvažiavimas nutarė pasiųsti Aust
ralijos min. pirm. R. J. Hawke 
rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad 
jam lankantis Sovietų Sąjungoje jis 
iškeltų Lietuvos okupacijos nelega
lumą ir žmogaus teisių pažeidimus, 
dabar vykstančius Lietuvoje.

Suvažiavimo dalyviams Krašto val
dyba iškėlė pietus, kurių metu pirm. 
D. Baltutienė išreiškė pasitenkinimą 
suvažiavimo rezultatais ir padėkojo 
dalyviams už darbingai praėjusius 
posėdžius.

J. Mašanauskas.

Samprotavimai ir komplikuoti pa- * 
aiškinimai, kuriuos dėsto daugelis 
mūsų vadovų, įskaitant dabar ir 
garbingą prelatą Tulabę , man atro
do, tėra " pakulų vyniojimas " ir 
"miglų debesys", kad paliktume opias 
mūsų tautai žaizdas neaptvarstytas ir 
negydomas ir apgaudinėtume save, 
galvodami ir kalbėdami, kad tos 
žaizdos dabar tikrai neturėtų skau
dėti.

Vatikanas be jokio vargo ir 
skrupulų, neklausęs nei vieno mūsų 
pabėgėlio atstovo ar vado, Helsinkio 
konferencijoje sėdėjo kartu už vieno 
stalo su ateistinės Sovietų Sąjungos 
vadais ir sprendė Rytų Europos 
reikalus: teritorijų sienas, vyriau
sybės teises, piliečių pareigas. Ne tik 
sprendė, bet ir pasirašė susitarimus.

Būtų gerai išgirsti iš teisininkų, 
diplomatų ar dabartinių mūsų vadų, 
kad jie keliais sakiniais, suprantamais 
paprastais žodžiai paaiškintų, kokius 
susitarimus ten Helsinkyje susirinkę 
dalyviai padarė, kurias valstybines 
sienas pripažino ir kurių nepripažino, 
kokios atsarginės klauzulės pateisintų 
Vatikano laikyseną pavergtų Europos 
tautų atžvilgiu, kuri būtų "de facto" 
ir kuri būtų "de jure". Jeigu prelatas 
Tulaba sako, kad "mūsų kai kurie 
veikėjai išeivijoje šito nesupranta", 
tai aš dar pridurčiau, kad to 
nesupranta ir tūkstančiai nevelkėjų, 
ir todėl būtų pats laikas paaiškinti 
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reikalą šnekama lietuvių kalba, o ne 
diplomatiniais išvedžiojimais.

Besidžiaugdami dabartinio popie
žiaus palankumu lietuviams, ypač 
lietuviams pabėgėliams Vakaruose, 
negalima užmiršti, kad Romos kurijos 
politika niekada nebuvo palanki, nei 
Lietuvai nei lietuviams. Ta politika 
liko mažai pasikeitusi iki šių dienų, 
pats popiežius yra lenkas ir vargu ar ši 
charakteristika jam yra antroje vie
toje. Lenkijos egzilinės vyriausybės 
nuotaika ir lenkų bažnytinės hie
rarchijos pažiūra mums yra gana gerai 
žinoma - nepalanki. Kaip jau esu 
daugelį kartų parašęs šio laikraščio 
puslapiuose ir vėl pakartosiu, kad 
neužtenka draugystės, palankumo ir 
maldų, reikia konkretaus ženklo ir 
žemiško atpildo už paklusnumą, at
sidavimą, aukas ir ištikimybę.

A. Kantvilas.

DEMOSTENI O
TEISYBĖ

Garsas tyruose yra Anatolio Sha- 
ranskio, Danylo Shumuk ir kitų 
kvalifikuotų pabėgėlių iš Sibiro gula
gų ir sovietinio rojaus perspėjimai 
Vakaram, kad jie nepasitikėtų gun
dančiais Kremliaus žodžiais apie 
nusiginklavimą ir glasnost. Vakarai jų 
negirdi, nes nenori girdėti. Vakarai 
"tiki į ką nori tikėti", kaip teisingai 
skelbė Demostenis senos Graikijos 
tautai.

Iš pokarinės įvykių eigos laisvasis 
pasaulis nesugebėjo pasimokinti. Po 
kiekvienos Maskvos pasirašytos sutar
ties sulaužymo Vakarų diplomatai 
nėrėsi ir dar vis neriasi iš kailio, kad 
tik vėl pasirašyti su rusais panašų 
bevertį popiergalį, tikėdami, kad šį 
kartą Maskva jau rimtai ieško 
susitarimo ir gerbs jos duotą rašytą 
pasižadėjimą.

Neužteko Taherano, Jaltos ir Pots
damo sutarčių sulaužymo. Demokra
tijų vadai, nuskubėję į Helsinkį 1975 
metais, pripažino sovietų naujas 
sienas, palikdami užgrobtą Pabalti ir 
Rytų Europą Maskvos valiai. Tą 
išdavimą padarę manė, kad už tai 
rusai galutinai nusiramins ir nustos 
puolę Vakarus. Niekais nuėjo tas jų 
naivus tikėjimas tuo, ko jie norėjo. 
Maskva užėmė Afganistaną pakeliui į 
Persijos Golfo žibalo versmes. Dalinės 
sankcijos greitai vėl buvo atšauktos ir 
Afganistanas beveik pamirštas.

Nei Afganistano invazija nepalaužė 
to tvirto tikėjimo rusais ir jų 
diktatoriais. Dabar kasdien skaitome 
apie nusiginklavimo derybas Žene
voje. Vėl greičiausiai bus prieita prie 
susitarimo. Naujos galimybės paten
kinti Maskvą ir atsiekti pastovią taiką 
su Sovietų Sąjunga yra apsvaiginusios 
pasaulį. Nesvarbu, kad Vakarų Euro
pa liktų su 121 divizija prieš 230 
Varšuvos pakto divizijų ar kad V. 
Europa liktų su 75 bombonešiais prieš 
460 komunistinių priešų. Kas čia ta 
Europa, jei galima dar vieną sutartį 
pasirašyti, šį kartą su Gorbačiovu.

Atominių raketų atitraukimas iš 
Europos paliktų ją Maskvos bauginimų 
valiai. Europiečiai jau netiki, kad Š. 
Amerika pradėtų dėl jų atominį karą. 
Tai kas jiems beliktų? Aišku - 
nusileisti niekad nesibaigiantiem 
Kremliaus reikalavimam. Maskva at
siektų, ko norėjo: atskirti Europą nuo 
Amerikos, kad ją, kaip paskutinį 
puolimo objektą, nusilpninti. Tada 
ateitų pačios Š. Amerikos eilė.

Sovietų Sąjunga yra pakliuvus į 
ekonominius sunkumus dėl marksis
tinės sistemos kaltės. Ne tiek Gor
bačiovo reformos, kiek naivūs Vaka
rai ir įbauginti Atlanto Pakto kraštai 
turėtų, pagal Maskvos manymą, jai 
padėti nugalėti vidaus sunkumus.

Viskam, net ir nuolaidom yra ribos. 
Kaip praeityje, taip ir dabar, berods, 

Vakarų vienam nusileidimui seka 
kitas. Taip, visai nejučiom, sovietai 
jau turi savo bazes Kuboje, greit gal ir 
Nikaragvoj jas turės. Filipinų salos ir 
Pietų Afrika yra sekančios kandidatės 
į raudonos meškos glėbį. Kokį planą 
turi Vašingtonas, ne mus, bet ameri
kiečius išgelbėti nuo raudono ant
plūdžio? Ar iš vis jį turi? 0 gal visas 
jų planas yra minėtas Demostenio 
tikėjimas į amerikiečių trokštamą 
išsigelbėjimą be didesnių pastangų.

Rytų - Vakarų frontai yra taip 
priartėję prie demokratijos gyvybinių 
centrų, kad šis konfliktas greičiausiai 
išsispręs dar prieš šimtmečio galą.

Kad neišeiti pralaimėtojais, Vaka
rai turėtų pasimokyti iš' Demostenio 
žodžių.

Dr. Jonas Kunca.

Z U R N AL AS
" G L AS N OST"

Sergei Grigoryants buvo paleistas iš 
kalėjimo beveik septyneriais metais 
anksčiau negu baigėsi priteistas 
terminas. Jis, kartu su kitais 150 
buvusiais politiniais kaliniais, prieš du 
mėnesius nutarė leisti politinį žurnalą, 
pavadinimu "Glasnost" Taigi jie pirmą 
numerį išleido, susidedantį maždaug iš 
40 mašinėle parašytų lapų. Vieną 
egzempliorių nusiuntė Centriniam 
sovietų komitetui. Po dviejų savaičių 
Grigoryants ir kiti leidėjai sukvietė 
spaudos konferenciją, susidedančią iš 
sovietų ir vakarų korespondentų.

Po to Grigoryants buvo pakviestas 
valstybės spaudos komiteto, kad 
pasikalbėtų su oficialiu pareigūnu, 
kuris davė neigiamą atsakymą dėl 
žurnalo leidimo. Po to Maskvos 
vakarinis laikraštis užpuolė žurnalo 
"Glasnost" leidėjus. Straipsnio ant
raštė buvo: "Didelės burnos rėkia 
klaidingoj kelio pusėj".

"Glasnost" žurnalo leidėjai atsto
vauja įvairias grupes: ortodoksus, 
Latvijos tautininkus, žydus disidentus 
ir politines sroves.

Grigoryants pasakė, kad jis nežino 
kiek dabar yra žurnalo egzempliorių, 
bet jie jau pasiekė Leningradą, Kievą, 
Sverdlovską ir Gruziją. Jo draugai 
žurnalą be perstojo kopijuoja.

Dar nėra žinoma ar kas nors buvo 
suareštuotas už turėjimą to žurnalo. 
Sakoma, kad šiais metais visoj Rusijoj 
dar nė vienas asmuo nebuvo suareš
tuotas už politiką.

Šiais laikais Sov. Sąjungoj yra toks 
tarsi eksperimentų laikotarpis: visi 
bando ištirti kas galima, kas negalima.

KUBA
Kubos prezidentas Fidel Castro 

neseniai pranešė vienam prancūzų 
laikraščiui, kad iš Kubos nė vienam 
nėra uždrausta išvykti. Jeigu 
Prancūzija duos vizas, tai gali išvykti 
kas nori.

Po kelių dienų šimtai žmonių 
susirinko prie prancūzų ambasados 
Havanoj su tikslu gauti vizas. Kubos 
policija suėmė kelis tuzinus žmonių ir 
patalpino juos kalėjime. Po kelių 
dienų išleido su nuskustom galvom. 
Tas parodo, kad Kuba pergyvena 
sunkų laikotarpį.

1980 m. Castro pakvietė Kubos 
išeivius, gyvenančius JAV-bėse 
atvykti ir pasiimti šeimos narius. 
125,000 Kubos gyventojų ir jų tarpe, 
kriminalinių nusikaltėlių apleido 
Kubą.

2



S U V A ŽI A VI MAI 
I Ft

KONFERENCIJOS

Ką tik baigėsi veikėjų ir atstovų 
suvažiavimas Melbourne. Greit (vyks 
politinė konferencija Vašingtone. Iš
važiuoti palikus viską | tolimą miestą 
ar net j užsieni reiškia paaukoti 
brangų laiką ir dar išleisti didesnę ar 
mažesnę sumą. Dėl to verta pasvars
tyti, kiek tie suvažiavimai mums 
atneša naudos ir ar jie pateisina 
dalyvių pasiaukojimą.

Pranešimai yra reikalingi infor
macijai, bet tik tokiai, kurios dar 
nežinome arba kurios dėl kokių nors 
priežasčių nepatartina skelbti spau
doj. Kartoti žinomus dalykus tikrai 
neapsimoka, nes tuo prarandam bran
gų laiką, kurj turėtumėm skirti 
ateities planą apsvarstymui. Praeities 
pasisekimai ar klaidos mums tarnauja 
kaip patyrimas ateičiai. Šiaip tai yra 
nesugrąžinama praeitis ir kaip tokia, 
ją norim ar ne, turime priimti. Kas yra 
svarbu, tai nagrinėti suvažiavimuose 
tik tokius klausimus, kurie reikalingi 
visų pritarimo ir negali būti išspręsti 
pačių valdybų paprastam jų posėdyje.

Jeigu rūpestingiau atrinktumėm 
suvažiavimų svarstomus klausimus 
atsižvelgdami j šj dėsni, mūsų 
suvažiavimai atneštų daug daugiau 
praktiškos naudos ir neatsitiktų, kad 
viskas baigiasi nieko nenutarus dėl 
laiko stokos.

Žiūrint iš šito taško, paskutinis 
suvažiavimas Melbourne galėjo būti 
vaisingesnis, jei pranešėjai būtų 
pasekę A. Butkutės pavyzdžiu dary
dami trumpus, aiškius ir prisilai
kančius temos pranešimus. Skaitėme 
jau daug apie visokias laikraščių ir 
veiksnių linijas, apie darytus žygius 
dėl karo nusikaltimų. Ko trūko, tai 
nuspręsti, ką, kaip ir kas turi daryti 
tolimesnius žygius. O tas ir liko 
pakibęs ore be aiškaus pasisakymo.

Per suvažiavimą paaiškėjo, kad 
politinėj konferencijoj Vašingtone 
dalyvaus vien P.L.B. valdyba, bei 
Krašto valdybos. VLIKAS esąs atsi
sakęs atsiųsti i ją savo atstovus. 
Aišku, V LIKO niekas negali priversti 
dalyvauti. Bet nesant konferencijoj jo 
atstovų, negalim išspęsti su VLIKU 
susijusių klausimų. 0 kaip tik daug 
kam rūpi atstatyti VLIK O ir PLB 
veikimo sklandumą. Politinė konfe
rencija, dalyvaujant tik vienai pusei, 
negalės daug ką dagiau padaryti, ką 
daro pati PLB valdyba. Taigi važinėti 
t kitą žemės rutulio pusę žinant, kad 
nebus galima Išspręsti šito klausimo, 
atrodytų, nebūtų labai prasminga.

Kodėl neatidėti šitą konferenciją 
ateinantiem metam, kada Įvyksta 
seimo suvažiavimas, j kuri suvažiuos 
gausus būrys P.L.B. tarybos narių iš 
visų pasaulio kraštų? Prieš ar po 
seimo sesijų būtų geriausia proga 
aptarti mūsų išeivijos politinę veiklą 
ir su ja surištus sunkumus. Dėl žymiai 
didesnio dalyvių skaičiaus tokia 
konferencija turėtų daugiau svaros. 
Sunku manyti, kad VLIKAS joj 
atsisakytų dalyvauti, nebent jam 
nerūpėtų išeivijos parama. Pati kon
ferencija galėtų būti tinkamai suplan
uota atsiklausiant nuomonių visų 
pasaulio bendruomenių apie prama
tytus svarstyti klausimus.

Be noro ką nors kritikuoti, vis tik 
reikia pabrėžti, kad mes turim kuo 
greičiau nusikratyti suvažiavimų ir 
konferencijų blogo suplanavimo, kad 
išvengti beprasmingo laiko gaišinimo 
antros eilės klausimam paliekant 
neišspręstas pagrindines momento 
problemas.

Dr. Jonas Kunca.
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Spaudos S-gos loterijoje galit laimėti 
AUKSO MONETĄ $700 vertėsi

EDITA ABRUTIENĖ PERKELTA 
Į TREMTI

Gauta žinia iš Lietuvos, kad kalinė 
Edita Abrutienė kalėjusi kartu su 
Jadvyga Bieliauskiene, nuo 1987 
sausio 12 buvo perkelta j tremti- Jos 
tremties adresas yra: Chitlnskaja 
oblast, pos. Aksha, ui. Beregovaja 11, 
kv. 3.

Tai yra maždaug 120 mylių j pietus 
nuo Chitos, kur yra kalinamas kun. 
Jonas - Kastytis 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 litera
tūros. Kratos metu paimta: Abru
tienės pareiškimai, dokumentai, laiš
kai, žurnalo "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 astuoniomis kalinėmis pasira
šė sveikinimą prezidentui Reaganūi jo

LIETUVAITES kova
Melbourne išeinąs laikraštis "The 

Age" patalpino ilgą straipsni gabaus, 
Jauno žurnalisto Jono Mašanausko, 
jun. apie Nijolę Žvirzdinaitę, kuri 
rašo laiškus su tikslu, kad Lietuvoj 
aukštas pareigūnas iš savo tarnybos, 
religinių reikalų kontrolės, būtų kitur 
perkeltas, nes jis žudė lietuvius 1941 
metais.

"Baltic News" pranešė, kad Lie
tuvoj Liudvikas Simutis atpažino tą 
pareigūną esanti pulkininko laipsnyje, 
Religinių Reikalų ministerijoje, kaip 
savo tėvo ir kitų lietuvių žudiką.

L. Simučio tėvas buvo nužudytas 
Rainių miškelyje. Juos prieš nužudant, 
žiauriai kankino. "Baltic News” 
praneša, kad pernai kovo mėn. 
Liudviką Simuti KGB suėmė ir po to jo 
niekas nebematė.

Nijolė Žvirzdinaitė, rašo Jonas 
Mašanauskas, "nori Išryškinti praeit) 
minimo aukšto pareigūno Lietuvoje, 
nežiūrint to, kad jos vienos balsas 
nėra reikšmingas". Ji parašė laišką 
mlnisteriui pirmininkui prašydam, kad 
tą asmenj sovietai perkeltų kitur iš jo 
einamųjų pareigų. Jos tėvo brolis 
Hermanagildas Žvirzdinas buvo sua
reštuotas 1941 m. birželio 24 -tą ir 
kartu su 70 politinių kalinių iš 
kalėjimo nugabentas i Rainių mišką, 
netoli Telšių ir visi buvo nužudyti, 
prieš tai juos žiauriai kankinant.

Dokumentai apie šias žudynes yra 
Išlikę Vakarų leidiniuose, kaip JAV- 
bėse šešiais tomais išleistoje "En
cyclopedia Lituanica".

Australijos užsienių reikalų minis- 
terls Nijolei Žvirzdinaitė! parašė, kad 
Australijos valdžia neturinti galios 
ant paskyrimų valdiškoms pareigoms

PASAULIO SKAUTU JAMBOREE 
AUSTRALIJOJE

Greitai bėga laikas. Rodos kaip 
vakar, 1983. 7. 4-14 Kanadoje - 
Kananaskis, Alberta buvo 15-toji 
Pasaulio Skautų Jamboree. Dar liko 
keli mėnesiai, kuomet Australijoje - 
Cataract Scout Park 1987 m. gruodžio 
30 d. prasidės ir 1988 m. sausio 10 d. 

perrinkimo | JAV-jų 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 priklauso karo belaisvių 
statusas, nes jos gyveno sovietų 
okupuotose Pabaltijo kraštuose.

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

Abrutis dirbo restauracijos srity. Jo 
tariama " antisovietinė veikla" Jau 
reiškėsi nuo 1952 m., kai jis buvo 
tardomas už Lietuvos trispalvės 
pakėlimą gimnazijoj.

1979 m. jis.su žmona atsižadėjo 
sovietinės pilietybės ir davė prašymą 
emigruoti į JAV-jas. Jie buvo gavę 
leidimą emigruoti prieš jo areštą. Po 
Abručio buto kratos 1980 m. ba
landžio 9 ir 17 d., kai buvo 
konfiskuota "šmeižikiška" literatūra 
ir rašomoji mašinėlė, Abrutis išvyko į 
Maskvą susitikti su užsienio korespon
dentais. Jis buvo suimtas gegužės 20 
Maskvoj ir apkaltintas pagal LTSR 
baudžiamojo kodekso 199 str.

Pasak pogrindžio "Aušros", "tai, be 
abejonės, saugumo kerštas už jų norą 
išvykti į užsieni.

(LIC)

Nijolė Žvirzdinaitė

kituose kraštuose.
Sovietų ambasada Canberroje pa

reiškė, kad Jie nieko nežino apie 
Rainių miškeli. Jų manymu, Nijolė 
Žvirzdinaitė turėtų kreiptis j Sov. 
Sąjungos prokurorą sovietų konsulate 
Sydnejuje.

Nijolė Žvirzdinaitė yra nusivylusi 
lietuvių bendruomene. Ji sako, kad 
lietuviai pamiršo dėl ko jie atsirado 
Australijoje. Tačiau ji nenuleidžia 
rankų ir tariasi su SBS dėl programos 
pravedimo apie sovietus, pažeidžian
čius žmogaus teises. Savo kovą ji 
sulygina su senovėje (vykusia kova 
Dovydo su Galijotu. Ji taip pat nededa 
daug vilčių, kad galėtų kovą laimėti, 
bet ji jaučia moralinę atsakomybę 
kalbėti už kraštą, kuris negali kalbėti 
už save.

užsibaigs 16-toji Jamboree. Tos 
didžiulės stovyklos šūkis yra "Subur- 
kim pasauli drauge".

Cataract Scout Park yra apie 70 
km. i pietus nuo Sydnejaus, netoli 
Cataract užtvankos. Ši stovyklavietė 
užima 160 hektarų (395 akrų) plotą, 

turi gerus kelius, vandentieki, kanali
zaciją, elektrą. Stovykla suskirstyta | 
11 pastovyklių, kurios pavadintos 
Australijos gyvūnijos vardais, o keliat, 
ėjimo takai - augmenijos, (vairios 
augmenijos ir gyvūnijos (fauna Ir 
flora) Cataract Scout Parke Ir 
apylinkėse - National Parke yra 
nemažai. Stovykla gali sutalpinti virš 
25,000 žmonių.

Ši pasaulinė Jamboree Australijoje 
ir tuo pačiu pietiniame žemės 
pusrutulyje bus pirmą kartą. Austra
lijos skautai didžiuojasi būdami 16-tos 
Pasaulio skautų Jamboree šeimininkai, 
tuo pačiu pirmieji pradėdami švęsti 
Australijos Bicentenary jubiliejinius 
metus.

Skambus šios Jamboree šūkis: 
"Suburkim pasauli drauge" suburs 
apie 15,000 skautų. Jau šių metų 
viduryje stovyklauti užsirašė 14247 
skautai iš 79 kraštų. Be Australijos 
didžiausias grupes sudarys JAV 
(2960), Britanija (760), Kanada (600), 
Prancūzija (600), Vokietija (500), 
Norvegija (440), Naujoji Zelandija 
(400), Japonija (350), Šveicarija (300) 
ir t.t. Kitus kraštus atstovaus nedideli 
skaičiai ar net tik keli skautai. 
Stovyklauti tokio mąsto stovykloje 
vilioja skautišką jaunimą, nors sto
vyklavimo išlaidos - mokestis yra A$ 
395. O kur dar kelionės išlaidos, ypač 
atvykstantiems iš tolimų užjūrių, bei 
kišenpinigiai suvenyrams.

"Suburkim pasauli drauge" - 16tos 
Pasaulio Skautų Jamboree dainos 
žodžius ir muziką sukūrė australas 
skautas Ken Bayly.

Iki šiol kiekvienoje pasaulinėje 
Jamboree buvo nors keli lietuviai 
skautai. Tikime, kad su JAV kontin
gentu gal atvyks vienas, kitas lietuvis 
skautas. Oficialiai atstovauti Lie
tuvos mes negalime. D. D.

DI N O Z A UR O 
KAUK OLE

Pilnai išsilaikiusi dinozauro kaukolė 
buvo rasta centriniam Queenslande. 
Kaukolė kol kas randasi uolos gabale. 
Ją išlaisvinti užtruks maždaug dvejus 
metus.

Brisbanės muziejaus direktorius Dr. 
Ralph Molnar pareiškė, kad. ši 
dinozauro kaukolė yra trečioji rasta 
Australijoje. Ši kaukolė priklauso 
Muttaburrasaurus dinozaurui ir susi
laukia tarptautinio dėmesio, nes tam 
tikros kaukolės detalės ją skiria nuo 
visų pasaulyje rastų kaukolių. Šios 
kaukolės nosies priekyje yra tarsi 
išpūstas burbulas". Manoma, kad per 
tą "burbulą” gerai rezonavo, kai tos 
rūšies dinozaurai vienas kitą prišauk
davo iš didelių nuotolių.

Be to, šios kaukolės dantys nėra 
"trinamojo" stiliaus, kokius turėjo kiti 
dinozaurai. Šios kaukolės dantys yra 
"draskomojo" stiliaus, kaip liūtų ar 
tigrų. Galvojama, kad šitie dinozaurai 
ėdė augalus, bet draskė ir dvėselieną.

Prie tos kaukolės ir du ilgi kojų 
kaulai, keli nugaros slanksteliai ir keli 
šonkauliai. Mokslininkai mano, kad 
dinozauras pateko j didelę jūrą 
žemyne. Ta jūra tyvuliavo vakarų 
Queenslande, nusitęsdama taip, kad 
penktadalis visos Australijos buvo 
paskendęs vandeny maždaug prieš 110 
milijonų metų.

Dr. R. Molnar su ekspedicija 
atvyks i Dunluce kasinėjimui.

Tai gyvulių ūkininko Ninian Ste
ward Moore žemė. Jis tą kaukolę 
užtiko bekasinėdamas su paprastu 
kastuvu«r« r« t** r** w £*>> t** t
VIETOJ GĖLIŲ

pagerbdami A A 7 <

ALEKSANDRĄ BRATANAVlClŲ
$10 aukojame "Mūsų Pastogei" 

Jadvyga ir Vaclovas Rekežiai 
East Bentleigh, Vic.

Mūsų Pastogė Nr. 33 1987. 8. 24 pusi. 3

3

jis.su


AttLAI'PEtfE,
TEATRO PREMJERA

Rugpjūčio 8 d., Adelaidės Lietuvių 
namų scenoje (vyko Anatolijaus 
Kairio 3-jų veiksmų komedijos "Pas- 

'kutinė Valia" pastatymas.
Nors tai nebuvo jo kūrybos pirmoji 

kregždė Australijos teatruose, bet... 
mūsų išeivijos "teatrologijoje" laiky
tina "pasaulinė premjera!

Jos kelias J sceną sekantis: Karių 
veteranų organizacijos "Ramovė", 
Adelaidės skyrius paskelbęs konkursą 
scenos veikalui, buvo gavęs dešimt 
vaidinimų: šeši iš užjūrio, keturi iš 
Australijos.

1986 m., gruodžio 9 d. jury komisija

Iš kairės: N. Skidzevičius - advokatas Labutis, R. Sabeckis - advokatas 
Vasaris, A. Lendraitienė - slaugė Monika, V. Ratkevičius - Ignas Guzikas, N. 
Vitkūnienė - duktė Zuzana, V. Marcinkonytė - trečioji žmona, B. Jonavičienė 
- antroji žmona.

iš: Vyt. Vosyliaus - "Ramovės" 
skyriaus pirmininko, J. Vabolienės - 
ALB Krašto valdybos narės kultūros 
reikalams, V. Vitkūnienės - Adelai
dės. Universiteto bibliotekininkės, V. 
Opulskio - Adelaidės, teatro "Vaidi
la" režisieriaus ir L. Gerulaičio - 
Adelaidės lietuviškos radijo valan
dėlės komiteto pirmininko, vienbalsiai 
paskyrė 500 dol. premiją "Adomui" už 
kalbamą veikalą.

Paslaptingą voką atplėšus, paaiš
kėjo, kad komedijos kūrėjas yra... 
žinomas poetas, rašytojas, drama
turgas, vispusiškai "teatro" žmogus - 
Anatolijus Kairys, kuriam konkursų 
laimėjimai... beveik kasdieninis reiš
kinys!

Konkurso skelbime buvo pageidau
jama, kad veikalas būtų priimtinas 
išeivijos aktoriamsįkurių daugelis 
mėgėjai) ir publikai, būtų nedidelis 
dalyvių skaičius, nesunkus atlikimui ir 
lengvai suprantamas auditorijoms. 
Todėl neieškokime šioje komedijoje 
jokių didaktinių ar filosofinių prob
lemų, mįslingų, bei painių situacijų...

Komedijos tema reali - pasaulyje 
nemirštantieji reiškiniai: testamentai, 
palikimai, teisėti ir neteisėti įpėdiniai, 
trokštą pralobti mirštančiųjų žmonių 
turtu, dirbtini giminės ir... sukčiavi
mai!.

Uždangai pakilus išvydome scenoje 
ligonį senį, šykštuolį Adomą Guziką. 
Mirčiai artėjant dėl savo liguisto 
pamėgimo pinigo, jis nerodo mažiausio 
noro bent kam palikti savo dideles 
sutaupąs, slėpdamas nuo žmonių akių 
savo švarke, "prie širdies", dvi banko 
knygutes. Jis nuduoda beturtį. Adomą 
Guziką "šimtaprocentiniai" įkūnijo 
savyje akt. V. Vosylius.

Jį slaugo labdaros Moterų D-jos 
narė - Monika (A. Lendraitienė). 
Samaritietės pasiaukojimu jinai jį 
prižiūri, globoja, atlikdama savo 
paskirtį labai natūraliai, gyvenimišku 
paprastumu. Ligonį aplanko daktarė. 
Šią rolę režisierius paskyrė jaunutei 
Anitai Baltutytei, puikiai valdančiai 
lietuvių kalbą (kurią tobulino ir 
Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje). 
Nesudėtingoje rolėje, nors dar ir 
nelabai drąsiais žingsneliais scenoje 
judėdama, buvo daugiau negu "priim
tina".

Atsilanko ir advokatas Algimantas 
Vasaris - akt. R. Sabeckis, kurio 
povyza rami, santūri laikysena ir gerai 
perteikiamas žodis, pilnai atitiko 
rimto, sąžiningo advokato vaidmenį. 
Visi trys kalbina mirštantį senį 
surašyti testamentą, kuris tam besi
priešindamas, iš didelio susijau
dinimo... miršta!. Monika suranda jo

švarke sutaupą knygeles, jas pravėrus 
visi nustemba pamatę ketvirčio mili
jono sumas!

Sekantis scenovaizdis - advokato 
Vasario kabinetas. Čia paeiliui ateina 
visi, kurie tikisi mirusio turto: netikra 
duktė Zuzana Ruzgienė (N. Vitkū
nienė), Brigita Bardauskienė - antroji 
žmona (B. Jonavičienė) ir Paulina 
Ylienė - neva trečioji žmona (V. 
Marcinkonytė). Joms visoms būdingas 
bendras bruožas - miesčioniškumas, 
primityvi galvosena, absoliutus nesio- 
rentavimas įstatymų reikaluose ir... 
lipšnumas prie vyrų!

Jos visos sukūrė labai charak
teringus tipus, daugelį kartų iššau
kusios salėje garsų kvatojimąsi.

Vėliau, advokato patarimų ieškąs, 
ateina ir mirusio A. Guziko, suameri- 
konėjęs brolis Ignas Guzikas, kurį 
atvaizdavo (šabloniškai tariant) senas 
scenos vilkas-veteranas V. Ratke
vičius. Savo gyva, išraiškinga, plataus 
diapazono vaidyba, gerai rezonuo
jančiu balsu iš karto sudarė visam 
spektakliui "stiprius pamatus". Vi
siems, kurie tikėjosi palikimo, advo
kato kabinetą apleidus, pasirodo kitas 
advokatas Jonas Labutis - akt. N. 
Skidzevičius (0! tai gera vaidybinė 
"firma"). Jis yra tikra priešingybė 
savo kolegai Vasariui. Atstovauja 
Lietuvoje esamų ir nesamų giminių 
interesus, kitaip tariant - sovietų 
agentas. Pranešdamas savo kolegai, 
kad jis jau surado Lietuvoje tikrą 
mirusio A. Guziko įpėdinį, jo sūnų, 
Vasariui duoda suprasti, kad įstotų su 
juo "į Talką". Tada trečdalis palikimo 
atiteks sūnui, kitas trečdalis sovietų 
valdžiai, o "likutis" būtų padalintas 
tarp jų abiejų! Vasaris tokiu planu 
pradžioje pasipiktinęs, su juo lyg ir 
sutikdamas, perduoda bylos vedimą 
sukčiui Labučiui, kuriam suktų kom
binacijų dėka pavyksta gauti atsisa
kančius parašus iš tų, kurie tikėjosi 
gauti palikimą.
Scenoje pasirodo Monika. Moterys ją 
užpuola klausimais kur yra likę 
daiktai. Ji atsako, kad nieko neliko. 
Jtūžusios moterys ją apkaltina pavo
gus Guziko daiktus. Monika išeina ir 
netrukus grįžta su lagaminėliu iš kurio 
ištraukia senus, nudėvėtus vyriškus 
marškinius, sulopytas kelnes ir sune
šiotus batus. Ji numeta "turtą" ant 
advokato stalo. Advokatas Labutis 
apžiūrėjęs "turtą" prabyla: "Sovie
tams dar bus geri!"

Veikale tikrai daug "komiškumo" 
nevien sceniniuose veiksmuose bet ir 
dialoguose, kurių bevelk kiekvienas 
žodis persunktas gyvu, tiksliu humoru. 
tik apgailėtina, kad... ne kiekvienas 
žodis, perplaukęs per scenos rampą, 
pasiekė žiūrovų ausis. Kartais dėl per

tylaus kalbėjimo, o dažniau dėl 
nepakankamai aiškiai tariamo žodžio 
komiška mintis nepasiekė žiūrovo 
ausų.

Spektaklis praėjo labai sklandžiai. 
Publikos buvo daug. Scenoje buvo 
tarti padėkos žodžiai, prinešta dau
gybe gėlių ir dovanų ir ilgi plojimai 
liudijo auditorijos padėką už keletą 
linksmai praleistų valandų.

Režisavo "Vaidilos" teatro šiais 
laikais vienintelis likęs vadovas - Vyt. 
Opulskis. Jis yra teatrui atsidavęs visa 
savo siela. Teatre pradėjo reikštis dar 
režisieriams J. Venslovavičiui ir J. 
Neverauskui vadovaujant, talkinęs jų 
pastatymuose. Pirmas jo savistovus 
pastatymas įvyko 1979 m., įdomiu 
sutapimu surežisavus irgi A. Kairio 
pjesę "Kū-Kū". Jo vienas svarbių 
nuopelnų yra nuolatinis pritraukimas 
jaunųjų kadrų į teatrą. Jau virš 
penkiolikos metų visi spektakliai 
vyksta jo sukurtose dekoracijose. Iš 
lietuvių autorių pastatė:V. Krėvės 
"Žentą", J. Jankaus dramą "Peilio 
ašmenimis", Pr. Pusdešrio "Ne žemės 
horizontai" ir nežinomo autoriaus 
dramatini vaizdelį "Stotis". Jis yra 
nuolatinis vadovas Adelaidės Liet. 
Katalikų Centro salėje kasmet "Šiu
pinio" ruošiamas linksmas programas. 
Jam talkina jo žmona, kuri yra 
kostiumų kūrėja, tvarkytoja ir saugo
toja.

Vytautui Opulskiui nuoširdžiai lin
kime įvykdyti Adelaidės scenoje dar 
daug gražių, sėkmingų pastatymų!.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Gerbiamas Redaktoriau,

Kaip gaila, gal būt, kad nematome 
ūmios išminties, kai turime "nusi
lenkti" visokioms esmėms politikoje, 
religijoje, moksliškuose teigimuose, 
kurie yra tik kito žmogaus proto 
gabumais ir vaizduote sukurti, ir tarsi

R E M K I ME 
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Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

antklodė, visiems bendrai užmesta ir 
vis užmetinėjama...

Vėlyvame amžiuje pradėjusi eiti 
universitetan, aš ieškau atsakymų 
žmonijos problemoms išrišti, ne pres
tižą įsigyti. Studijuoju dar ir su kitu 
tikslu: per įsigyjamas žinias stengiuosi 
pažinti ir visuomeniškąsias tautinio 
nykimo išeivijoje paslaptis. Tačiau 
visai netikėtai atradau "įdomybę": jei 
tokia liaudiška mokšė kaip aš suvo
kiau mokslinių tiesų nesiderinimą su 
gyvenimiškom tiesom, ir dabar noriu į 
jas atkreipti derinamą dėmesį, kad, 
bent mano nuomone, susiturėtume nuo 
riedėjimo dar biauryn, tai ar nepri
klausomos Lietuvos studentija to 
nesuvokė, ir iš universitetų išėjusi 
"inteligentija", prašmatniai atsiri-
bodama nuo "tamsios liaudies, nema
tė, kad tokiu savo elgesiu daugina 
tautoje tamsą? Ar galimas dalykas, 
kad idealistai yra įtikinami pasitikėti 
tamsa? Ar tokia linija yra net tos, taip 
vadinamos, "vakarų kultūros"? Jei 
"pietų kultūra" siejasi su ištižimu, 
"rytų kultūra" - su žiaurumu, tai, 
atrodo, yra pats laikas ieškoti 
"šiaurės kultūros", kurioje net naktys 
turi spinduliavimo pašvaistę...

Aš nepripažįstu šv. Raštą tikin
tiesiems jų rinktinumo: ar jie būtų 
rytų, pietų ar vakarų pakraipos. 
Semitai puolė kitus semitus: žydai - 
žydus, musulmonai - musulmonus; 
slavai puolė kitus slavus: rusai - 
lenkus, lenkai - ukrainiečius; krikš
čionys - naujieji žydai puolė kitus 
krikščionis: anglai - vokiečius, vokie
čiai - prancūzus... o Bažnyčia - visas 
tautas! Kol kas aš dar niekur neradau, 
kad lietuviai būtų puolę kitas tautas, 
ieškodami jų pavergimo; kol kas man 
yra aišku, kad lietuviai, puldami kitas 
tautas, gynė savo teises, skleidė savo 
šviesą ir visa derino! Rusijoje yra 
užsilikusi Baltų šviesos padavimai, 
surinkti į "Golubinajaknyga", kurioje, 
Gedgaudas teigia, yra tokia pradžia: 
"Iš kur prasidėjo baltoji šviesa?... 
gražioji saulė, šviesusis mėnulis..." 
ir 1.1, ir atsakymas: "Mūsuose 
prasideda baltoji šviesa!" Du šimtai 
metų prieš Kristų gotai gyveno nuo 
Dono ligi Dunojaus, nuo Juodosios 
jūros ligi 300 km į pietus nuo Vilniaus! 
Todėl, aš nei kiek neabejoju, kad per 
lietuvius pasauliui turi nušvisti nauja 
kultūra. Todėl, kas savinsis lietuvius, 
tas bus ir tos šviesos nešėjas! G ai būt, 
todėl lietuvių tauta yra nuolatinėse 
istorijos replėse, kad išsigrynintų, 
kaip kadaise turėjo grynintis semitai, 
gimdydami dvi naujas religijas.

Jūsų Elena Bulienė

Buvęs Hitlerio pavaduotojas Rudolf 
Hess, nuo 1946 metų kalintas Spandau 

kalėjime Berlyne, nusižudė rugpjūčio 
18 dieną. Jis buvo sulaukęs 93 metų 
amžiaus.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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LIETUVIŠKI KRYŽIAI S V. RETRO AIKŠTĖJE TRUMPAI
RAŠO JURGIS JANUŠAITIS

Birželio 26-toji diena Romoje 
atnešė daug malonių staigmenų. 
Iškilmingos, lietuvių vyskupų konce- 
lebruotos šv. Mišios Šv. Jono Laterano 
bazilikoje, vykusios tik lietuvių kalba, 
palieka nuostabiai malonų įspūdi. 
Šauniai pasisvečiavę ir popietę pra
leidę Lietuvių kolegijoje, vakarop 
skubame atgal į Romos centrą, į 
Vatikaną, nes čia dar vyks keletas 
malonių apraiškų.

Columbus viešbutyje cle- 
velandiečlai dainininkai " U ždainuo- 
kim" suruošė lietuviškų gražių dainų 
koncertą. Viešbučio salė siauroka, 
pailga, bet talpinanti nemažai žiū
rovų. Ir šį kartą dainos mėgėjų 
nestokota, o ypač į koncertą atsilankė 
nemažas būrys ir lietuviškojo jaunimo. 
Gaila, niekas nedalino koncerto 
programos, todėl nebuvo progos 
susižymėti dainuotų dainų ir atlikėjų. 
Be to, tam iš anksto net nesiruošiau, 
tad dalyvavau kaip ir visi eiliniai 
klausytojai.

Ansamblis sudarytas iš jaunų žmo
nių - berods 8 vyrų ir dviejų moterų, 
kurios atskirai davė ir savo koncertinę 
dalį. Buvo karštoka vėlyva popietė, 
tad salėje taip pat tvanku, nes čia 
vėsinimas patalpų nemadoje. Tad 
vyrai dažnai dalinosi gurkšniu van
dens, beveik po kiekvienos dainos, 
malšindami troškulį. Bet dainavo iš 
širdies. Columbus viešbučio sode 
gražiai aidėjo jų dainuojamos dainos, 
nors jau rodė ir pavargimo žymių iš po 
visų kelionių.. Bet jauniesiems dai
nininkams ir jų vadovui Algirdui 
Bielskiui priklauso padėka už ryžtą ir 
dainas, kuriomis buvo paįvairinamas 
iškilmių dienų gyvenimas. Gražiai 
pasirodė ir simpatingosios dainininkės.

Po šio koncerto vėl skubame į šv. 
Petro aikštę, Vatikane, nes čia įvyks 
Kryžiaus keliai ir į aikštę miesto 
gatvėmis atžygiuos jaunimo ruošta 
eisena, nešina lietuviškus kryžius.

Vigilijos eisena prasidėjo dar už 
Vatikano ribų ir viena gatve, su 
žibintais, jaunimas ir prie jų prisijun
gusieji kiti eisenos dalyviai iš lengvo 
artėjo į Bazilikos aikštę. Žiūrint nuo 
bazilikos laiptų eisena vakaro prie
blandoje, šviesų jūroje, atrodė gana 
įspūdingai. Priešakyje eisenos jauni
mas nešė tris lietuviško stiliaus gana 
nemažus kryžius. Tuo metu, kada 
vyko vigilijos eisena prie Bazilikos 
vyko kryžiaus keliai, vadovaujami 
dvasiškių ir pasauliečių, kurie skaitė 
specialius skaitymus kiekvienai kry
žiaus kelių stočiai aptarti. Skaitė 
įvairiomis kalbomis. Tekstai buvo 
gana ilgoki, kas gerokai įvargino ir 
minią, besiklausančią kryžiaus kelių 
apeigų. Tekstai gana gražūs, religinės 
gilios prasmės, o taip pat primeną 
Lietuvos katalikų Bažnyčios ir lietu
vių tikinčiųjų viltis. Kada vyko 
kryžiaus kelių apeigos ir jaunimas 
atnešė kryžius į Šv. Petro aikštę, 
Popiežius Jonas Paulius II keliolika

Lietuvos krikščionybės sukakties Iškilmių dalyviai gieda "Lietuva brangi" 
Romoje 1987 m. birželio 28 d. Šv. Petro bazilikos aišktėje po didžiųjų iškilmių 
bazilikoje.

minučių iš savo rezidencijos lango 
sekė apeigas, žiūrėjo aikštėje atlie
kamą programą ir po to pamojavęs 
ranka, dingo iš lango.

Šios apeigos taip pat gana įdomios, 
turėjusios prasmės, nes jas stebėjo ne 
tik lietuviai, dalyvavę eisenoje, bet ir 
kitų tautybių žmonės tuo metu buvę 
šv. Petro aikštėje.

Šiomis apeigomis ir baigėsi gražioji 
birželio 26-toji diena.

Tą dieną iš pat ankstyvo ryto mūsų 
grupės didžioji dalyvių dalis buvo 
išvykę autobusu į Assisi, į šv. 
Pranciškaus istorinę vietą, kur kun. 
dr. Kęstutis Trimakas ant šv. Pranciš
kaus karsto atnašavo už Lietuvą šv. 
Mišias, o po pamaldų buvo aplankytos 
šio miestelio istorinės vietos.

Išvykusieji į Assisi, gaila, neturėjo 
progos dalyvauti iškilmingose pamal
dose, šv. Jono Laterano bazilikoje, 
kuriomis buvo pradėtas istorinis įvykis 
- Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 
minėjimas. Atrodo, kad tą dieną ir 
daugiau ekskursijų buvo išvykę iš 
Romos, o vistik gaila, kad taip nutiko, 
nes pirmosios iškilmės vyko lietuviš
kai, lietuvių vyskupų concelebruotos 
Mišios ir kitos gražios apeigos ir būtų 
tikę, kad visi lietuviai jose būtų 
dalyvavę. Bet juk tai plačios apimties 
piligriminė buvo kelionė ir norėta kuo 
daugiau aplankyti istorinių vietų.

Tektų pridėti pastabą, kad Romoje, 
bent mūsų grupė, neturėjo jokio 
vietinio patarnavimo savu autobusu, 
už kurį tikrai būtume sumetę po 
keletą dolerių. Mūsų gidas, atrodo, 
tesirūpino daugiau šalutinėmis išvy
komis, brangiai už jas sumokant, arba 
raginant vakarais vykti į "gerus" 
restoranus pavalgyti, taip pat susimo
kėjus po 40-50 dol. asmeniui. O būtų 
buvę daug geriau, kad būtume galėję 
naudotis organizuotai susisiekimo 
priemonėmis, lankant didžiuosius ren
ginius. To neturint, teko ieškoti savų 
priemonių, nemokant vietinės kalbos 
ir nepažįstant miesto. Tas sudarė ne 
vienam rūpesčių ir sunkumų.

Birželio 27 d. po audiencijos pas 

popiežių mūsų grupė, susimokėjus 
aukštą 40 dol. kainą autobusu vykome 
į Tivolį. Tai tikrai nuostabiai graži 
vieta, daugybė žavių fontanų atkal
nėje. Aplankėme dar prieš Kristaus 
laikus statytą įdomią pilį, kurioje 
gyvenę kardinolai, o dabar tik 
muziejinė retenybė. Bet vietovė 
įdomi, verta ekskursuojantiems ir 
Tivolį pamatyti. Tik žinoma ir čia 
gidas gerokai pasipelnė, vien už 
autobusu kelionę iš kiekvieno paim
damas po 40 dol. O autobusu važiavo 
apie 4o keleivių.
OOCOSOOOOOOOOOOOOOOO.

sy'DĄjEjujT,
PASIRUOŠIMAS PREMJERAI

Užėjus į Lietuvių klubą sekmadienį 
tiesiog akim netikiu, judėjimas did
žiausias, visur pilna žmonių, daug 
pažįstamų veidų. Ką tik pasibaigė 
bendruomenės susirinkimas, vieni eina 
žemyn į salę, kiti laiptais į viršų, 
skuba į tautinių šokių repeticiją, o 
mano prietelka atsiprašė ir nuskubėjo 
į vaidinimo repeticiją. Aš iš paskos. 
Užsidarius durim pasijutau kitam 
pasauly, visi pažįstami, kalbos, triukš
mas pasiliko už durų. Salėje rimtis, 
tyla, scenoje vyksta repeticija. Prano 
Pusdešrio vaidinimas - "VARDAN 
DIEVO" 3 veiksmų - parašytas 
atšvęsti Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejų. Tai labai (domus istorinis 
veikalas, kuriame autorius stengiasi 
atkurti senovės laikus ir vaizdžiai 
patiekti publikai įvairių žmonių 
pergyvenimus Lietuvos krikšto metu.

Nors dialogai ilgi ir komplikuoti, 
aktoriai puikiai interpretuoja savo 
roles. Aš užjaučiu juos. Bet nežiūrint 
sunkumų, veiksmas ir žodžiai plaukte 
plaukia. Mūsų teatro žvaigždės Ksana 
Dauguvietytė ir Julius Dambrauskas ir 
šį kartą meistriškai interpretuoja savo 
vaidmenis. Malonu pastebėti, kad ir 
kiti aktoriai neatsilieka. Ypatingai 
malonu buvo stebėti mūsų jaunuosius, 
įdedančius tiek daug pastangų ir su 
jausmu įsijungiančius į vaidybą. Gabi
ir pasišventusi režisierė Daiva Labu
tytė - Bieri dirba nenuilsdama, tai 
prie scenos bėga, patarimą duoda, tai 
iš toliau bendrą vaizdą diriguoja...

Skatinu visus iš toli ir iš arti atvykti 
į premjerą ir pasidžiaugti šiuo, daug 
žadančiu spektakliu. r f.

IŠ VISUR
Rinkimus Naujojoje Zelandijoje lai

mėjo darbiečių partija, vadovaujama 
min. pirmininko David Lange, nors su 
šiek tiek mažesne persvara, palyginus 
su praeitais rinkimais.

•
Australija atnaujino savo diploma

tinius ryšius su Fidži, kurie buvo 
pašliję, Fidži kariuomenei nuvertus 
demokratiniai išrinktą vyriausybę.

•
Sovietų S-ga prisipažino, kad per 
paskutinį branduolinių ginklų ban
dymą Novaja Zemlia salyne, atliktą po 
žeme, dalis atominės radijacijos 
išsiveržė į atmosferą.

•
Pasitvirtino Vakarų karinių žinovų 

spėliojimai, kad Sovietų S-ga apgink
luoja savo kariuomenę naujomis tarp- 
kontinentalinėmis raketomis, lengvai 
vežiojamomis iš vienos vietos į kitą. 
Šios raketos iššaunamos iš specialių 
geležinkelio vagonų, ir turi po dešmtį 
atskirai krentančių branduolinių už
taisų. Vakariečiai jas vadina SS - 24 
vardu.

Sovietų prašymu, Australijos min. 
pirmininko Bob Hawke vizitas Mask
voje, turėjęs įvykti spalio mėnesį, 
atidėtas gruodžio mėnesiui. Australų 
diplomatai spėlioja, kad Gorbačiovas 
gal būt nori spalio mėnesį susitikti su 
JAV prezidentu Reaganu.

•
Padažnėjus žmogžudystėms Aus

tralijoje, NSW liberalų partijos meti
nis sąskrydis pasisakė už mirties 
bausmės sugrąžinimą Australijos tei
syne už ypatingai žiaurius nusikal
timus. Šis sąskrydžio nutarimas nėra 
privalomas parlamentarinei liberalų 
vadovybei kuri šiuo metu yra nusista
čiusi prieš mirties bausmes.

•
Vakarų Vokietijai pasisekė iš Rytų 

Vokietijos kalėjimo išlaisvinti nuo 
1980 m. kalinamą panelę Christa - 
Karin Schumann, kurios draugą admi
rolą Winfried Baumann komunistų 
valdžia nubaudė mirtimi už šnipi
nėjimą Vakarams. Už pan. Schumann 
Bonnos vyriausybė Rytų Vokietijai 
atidavė aviacijos inžinierių Manfred 
Rotsch, 30 metų išdavinėjusį vokiečių 
karo aviacijos paslaptis sovietams, ir 
tik pernai susektą bei nuteistą kalėti.

Vakarų Vokietija išleido dar du 
suimtus Sovietų šnipus, už kuriuos 
atgavo vieną iš savo kontražvalgybos 
valdininkų, kalintą Rytų Vokietijoje.

•
JAV lėktuvnešis Guadalcanal atvy

ko į Persų įlanką su helikopteriais, 
pritaikintais minų pašalinimui. Iranas 
naktimis minuoja ne tik Persų įlanką, 
bet ir iki šiol karo veiksmų nepaliestą 
Omano įlanką.

Jungtinės Amerikos Valstybės pa
dovanojo Australijai penkis milijonus
dolerių (septynis milijonus Austra
liška valiuta) atžymėti Australijos 
200 metų jubiliejų. Prezidento Ro
nald Reagan pageidavimu ši suma bus 
panaudota pagerinant statomą jūrų 
muziejų Sydnejaus Darling Harbour 
rajone.

ĮX,

į-
(LIETUVIU KOOPERATIRĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA)

.‘r?

Talka, už terminuotus indėlius dabar moka:
”1 4 nuo $100 iki $50,000 •f!
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Negrįžtamai į amžinybę iškeliavus mylimai motinai,

A. A.
GENEI LAZUTKIENEI,

sesėms - v.s. Danutei Cižauskienei ir ps. Audronei Kovalskienei, jų 
šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi.

L.S.S. Australijos Rajono Vadija
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MOTERŲVEI K L OJE
1987 m. rugpjūčio mėn. 2 d. įvyko 

Sydnejaus lietuvių Moterų Soc. 
Globos D-jos metinis siisirinkimas 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Susirinkimą atidarė Vida Kabai- 
lienė. Pirmininkauti pakvietė Jadvygą 
Viliūnienę ir sekretoriauti Martiną 
Reisgienę.

Susirinkime dalyvavo 38 draugijos 
narės. Sekretorė A. Storpirštienė 
perskaitė 1986 m. protokolą.

Pirmininkė V. Kabailienė nuosekliai 
papasakojo apie nuveiktus moterų ir 
jos darbus metų eigoje , o jų būta 
nemažai.

Finansinę apyskaitą patiekė Tama 
ra Vingilienė. Kontrolės komisijos 
patikrinimą perskaitė 0. Grudzins- 
kienė.

Metinės apyskaitos lakštai buvo 
Išdalinti visoms narėms. Visi prane
šimai susirinkusių priimti ir patvirtinti 
į naują valdybą išrinktos šios narės: T. 
Vingilienė, A. Zigaitienė, M. Bukevi- 
čienė, A. Adomėnienė, M. Reisgienė, 
A. Storpirštienė ir N. Stašionienė. 
Kandidatės L. Stašionienė ir V.

i2SZS252SZSt5ZS252Si252S25252S!52S?52S2S2S25Z525E52S2525?5?5?SZS?52S25Z52S2$?5?SZSZS252SZ5Z52SESZ5Z52S?52S25

TAMARA VINGILIENĖ 
Naujoji draugijos pirmininkė

Petniūnienė. Ligonių lankymo reika
lams V. Ramanauskienė pranešė, kad 
per pereitus metus buvo aplankyta 
140 ligonių. 15 namuose, 21 ligoninėse 
ir 104 slaugymo namuose. Psichiat
rinėse ligoninėse lietuvių nėra. Jie yra 
apgydyti ir tinka gyventi privačiuose 
ar slaugymo namuose.

Vienas lietuvis psichiatrinis ligonis 
dabar gyvena privačiai. Jis kelias 
dienas ateina į ligoninę ir mokosi 
virimo.

V. Kabailienė padėkojo V. Rama 
nauskienei, kuri dėl sveikatos pasi

traukė iš ligonių lankymo pareigų už 
tokį didelį nenuilstamą darbą. 0 
darbas, kuris yra pareikalavęs daug 
pasiaukojimo ir ištvermės per daugelį 
metų. Taip pat padėkojo L. Žalienei ir 
L. Stašionienei, kurios kiek galė
damos, V. Ramanauskienei pagelbėjo 
ligonius lankyti.

Kiekvienais metais vyksta Suther- 
lande vyresnio amžiaus piliečių festi
valis. Čia yra mums duodama gera 
proga pasirodyti su rankdarbiais ir 
kitais išdirbiniais australų tarpe. 
Gauname stalą kur mūsų rankdarbiai 
parduodami. Yra galimybė geresnius 
rankdarbius kūrinius išstatyti paro
doje premijavimui. Šį vienintelį bend 
ravimą su australais Sodybos gyven
tojai neturėtų užmesti, bet palaikyti 
kuo ilgiau.

V. Kabailienė padėkojo visoms 
sodybietėms moterims, ir toms po-

mirus, jos vyrą Vladą liūdesio valandoje giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Veronika Petniūnienė - Engadine, NSW.

nioms kurios prisidėjo prie mūsų
dalyvavimo festivalyje.

V. Kabailienėi atsistatydinus iš 
valdybos pirmininkės pareigų, J. 
Viliūnienė išreiškė nuoširdžią padėką 
V. Kabailienei už nenuilstamai ilgus 
metus dirbusiai Moterų Draugijai ir 
palinkėjo jai užsitarnauto poilsio. 
Nauja draugijos pirmininkė dabar yra 
Tamara Vingilienė.

S.L.M.S.G.D-los v-bos sekretorė. iiiiiiillimiiiiiiiiiimiiilillilliiiiilRiiiiiiiiiiiiililllll

gėliŲ pagerbdami

Joną Laurinaitį
Lietuviškosios Skautybės Fondui au
kojo $20

Jonė ir Vilius Žltkevičial.

EKSKURSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS
Marija Reinienė

VAKARŲ SIENA, ARBA 
RAUDŲ SIENA

Iš visų vietų pasaulyje švenčiausia 
vieta žydams yra Raudų siena. Nuo 
to laiko, kai jų antroji šventykla buvo 
sunaikinta 70 metų po Kristaus 
atėjimo,, žydai čia ateina melstis ir 
apraudoti prarasto Dievo namo su 
viltimi, kad bus atgauta ir atstatyta 
Jeruzalė žydams. Tik nuo 1967 metų 
žydai laisvai gali tą sieną lankyti ir 
melstis.

Siena buvo taip pavadinta dėl to, 
kad žydų šventykla, pastatyta Bero
do, buvo apsupta siena iš keturių 
pusių. Visa šventykla buvo sunaikinta 
ir kartu sunaikintos trys sienos. Išliko 
tik viena - vakarinė siena. Dabar, po 
1967 metų karo, kai žydai atgavo tą 
vietą, jie tą sieną vadina "Vakarų 
siena".

Prie tos sienos vartų stovi kareiviai 
(moterys ir vyrai), kurie tikrina 
rankinukus ir krepšius, ar nėra kur 
paslėptų ginklų. Žydai gyvena nuola
tiniame pavojuje, nors mums viešint 
viskas buvo ramu. Kur tik didesnė 
grupė žydų vaikų, matai juos lydint 
ginkluotą sargybinį.

Tuoj už vartų reikia atsiskirti 
vyrams nuo moterų, nes vyrai pas 
žydus negali melstis kartu su mote
rimis. Ir toji Vakarų siena yra 
padalinta į dvi dalis, atskirta tvora - 
vyrams ir moterims. Prie sienos tiek 
vyrų, tiek moterų pusėje daug 
maldininkų, visi meldžiasi judėdami į 
visas puses. Kas ateina melstis , ant 
mažo popierėlio užrašo savo prašymus 
Dievui ir užkiša tarp akmenų sienos 
plyšiuose. Ir mūsų turistai turėjo 
atsiskirti į dvi dalis, ir mes palikome 
savo prašymus toje sienoje.

Ar viską pamatėme Jeruzalėje? 
Tikrai ne. Trys dienos yra labai, labai 
maža. Viską prabėgom skubotai, be 
tinkamo poilsio, o kas svarbiausia - be 
susikaupimo. Mūsų grupė nebuvo 
maldininkų grupė, o šiaip keliautojai - 
mėgėjai pamatyti įvairius kraštus. 
Tačiau norėjosi pajusti tą tikrą 
Kristaus gyvenimo ir kančios kelią 
Kartu susikaupti, pamąstyti ir pasi
melsti.

IŠ JERUZALĖS į GALILĖJĄ

Sakoma, kas anksti kelia ir anksti 
gula, būna sveikas, turtingas ir 
protingas. Gal to dėsnio vedami, 
turistus taip ir tvarko.

Trečiadienį, anksti rytą siaurom 
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gatvelėm autobusas vingiuoja į Gali
lėjos pusę. Paliekam Jeruzalę. Vėl 
aplinka panaši, kaip pakeliui į Mirties 
jūrą. Gamta gana niūri, akmenuoti 
kalnai, papėdėse kur ne kur beduinų 
palapinės. Vėl matom lietuviškus 
gandrus. Mūsų gidą išsitraukia lūpinę 
armonikėlę ir paliksmina mus nuotai
kingom melodijom. Pasigirsta iš mūsiš
kių balsai užtraukti dainą. Salomėja 
perima gido mikrofoną, ir bandome 
vieną po kitos lietuviškas dainas. Bet 
mums nesiseka. Gal autobusas per 
ilgas, gal ne visi moka žodžius, o gal 
kiti iš viso neturi tam noro? Na, 
padėtį gelbsti gidas. Jis moka gražių 
pasakaičių ir žino "tikrų" atsitikimų.

Privažiuojame gražią oazę dyku
mose. Tai Jeriko miestelis. Gyventojai 
visi arabai, gana neturtingi, tačiau 
■nepaprastai graži gamta, daug gražios 
ir vešlios augmenijos, didžiuliai me
džiai, apsipylę spalvingais žiedais. 
Mūsų fotografai tik pyškina aparatais 
iš visų pusių. Jeriko miestelyje yra 
prabangių vilų, kurios priklausė 
turtuoliams arabams, alyvos savinin
kams. Vietos žmoneliai jiems dirb
davo beveik veltui. Ši vietovė dabar 
žydų valdoma nuo 1967 metų, bet 
arabai patys tvarkosi, nėra problemų 
ir neramumų. Nuo Jeriko gamtos 
vaizdai keičiasi. Nemažai dirbamos 
žemės, nors netoliese eina kalnai ir 
šiurkšti gamta. Pravažiuojame pro 
sugriautas gyvenvietes, kaip kregž
džių lizdus. Tai buvusioji arabų 

•pabėgėlių stovykla. Jie visi, žydams 
užėmus šią vietą pasitraukė į Jordaną. 
Tie vargingi pabėgėliai 20 metų buvo 
išlaikomi Jungtinių Tautų. Vadinami 
"namukai" vieno kambario, be jokių 
patogumų ir sanitarinių priemonių, 
buvo suklijuoti iš molio ir šiaudų. 
Dabar liūdnas vaizdas pakelės pano
ramoje.

Nesekame nuotolio ir kilometrų 
skaičiaus. Nežinome nei kur bus 
sekantis sustojimas. Gidui tenka 
sunkus uždavinys, kad turistams būtų 
įdomu, kad jie išsivežtų gerus 
atsiminimus, kad jie tokiu būdu 
tasiųstų daugiau turistų ir dar patys 
antrą kartą sugrįžtų. Jis stengiasi 
laiku paaiškinti ir parodyti žymiausias 
vietas pakelyje.

Sustoja autobusas ir mums praneša, 
kad pasiekėm Taboro, arba Atsimai
nymo kalną, kur Kristus apaštalams 
atsimainė. Kalno viršūnėje yra pasta
tyta bažnyčia, kuri yra italų nuosa
vybė. J kalną labai siauras kelias.

Autobusu neįmanoma užvažiuoti. 
Laukiam mažesnių mašinų. Čia didelė 
spūstis turistų ir maldininkų. Didesnė 
dalis moterų apsirengusios visai 
juodai. Tai graikės ir italės. Jos be 
eilės veržiasi, ir mes turime nusileisti. 
Kalno papėdėje vėl prekiautojai, ir 
mūsų turistai puola prie suvenyrų.

Po ilgesnio laukimo automobiliais 
pasiekėm kalno viršūnę. Bažnyčią 
radom uždarytą. Mat italams buvo 
pietų - "siestos" metas. Nors vadovas 
prašė kunigo ir aiškino, kad katalikų 
grupė iš Amerikos turi tik šią 
vienintelę progą pasimelsti šioje 
vietoje, tačiau kunigas neatsakęs 
nuėjo poilsio. Gidas atsiprašinėjo ir 
surado išeitį. Jis pasiūlė pasimelsti po 
atviru dangum: gal Aukščiausias 
dar geriau ir greičiau mūsų maldas 
išklausys. Jo patarimą priėmėm. Kun. 
J. Duobos vadovaujami pasimeldėm.

Iš Taboro kalno vaizdas labai 
gražus. Čia gamta kitokia: medžai, 
žalumynai ir įvairios -laukinės gėlės. 
Bažnyčios kieme būrys mergaičių - 
arabių su savo mokytoju. Visos 

. paauglės ir visos norėjo pasikalbėti su 
mumis. Pokalbis sukosi apie jų mokslą, 
Ameriką ir "jeansus". Jos mokosi 
hebraiškai ir angliškai, bet pagrindinė 
dėstomoji kalba yra arabų. Viena jų 
krikščionė kelis sykius kvietė karto
dama sustoti jos kaime ir aplankyti jos 
tėvų namus. Žinoma, tuo pokalbis ir 
baigėsi. Mes sėdome į automobilius ir 
grupėmis nusileidom į papėdę, kur 
laukė mūsų autobusas su vairuotoju 
Joške.

Šios dienos tikslas buvo pasiekti 
Galilėjos jūrą ir ten nakvoti. Nesku
bėdami, lankydami žymiąsias vietas, 
autobusu riedame palei Jordano upę. 
Čia pat matyti Jordano pasienis. 
Trumpam sustojame Samarijoj, kur 
Kristus sutiko moterį prie šaltinio. 
Šaltinio vanduo neatrodė saugus gerti, 
pasitenkinome atsigaivinimui ameri
kietiška Coca Cola iš čia pat esančios 
krautuvės. Nuostabu, kad net to
kiuose užkampiuose galima susikalbėti 
angliškai.

Artėja vidudienis. Saulė gana 
karšta. Autobusas patogus ir puikiai 
vėsinamas. Nuovargio dar nejau
čiame. Sekame vaizdus, bandome 
įsidėmėti gido Izako pasakojimus, lyg 
.jis skaitytų iš pačios Biblijos.

Pagaliau dešinėje kelio pusėje 
pamatom siaurą upės ruoželį. Tai 
Jordano upė. Kažkodėl vaizduotėje ne 
vienas iš mūsų tikėjomės pamatyti 

plačią upę. Deja, pamatėme upelį, per 
kurį galėtum permesti akmenį. Jorda
no upės plotis vidutiniškai siekia apie 
.100 pėdų, o jos ilgis vingiais sudaro 
160 mylių. Jordanas yra šventa upė. 
Šv. Jonas Krikštytojas, apsidengęs 
kupranugario kailiu, skelbė Dievo 
mokslą ir krikštijo žmones. Jėzus 
atėjęs iš Galilėjos, taip pat buvo 
pakrikštytas Jordano upėje, maždaug 
5 mylios į rytus nuo Jeriko. Pasiekę čia 
Šventraščio minimą vietą, ne vienas 
mūsų turistų tuoj pat nusiėmė batus ir 
ėmė braidyti Jordano pakraščiu.

į vakarus nuo Jeriko, priešais 
Jordano šlaitą, yra didelis uolėtas 
kalnas. Spėjama, kad po krikšto čia 
atėjęs Kristus meldėsi ir pasninkavo 
40 dienų ir naktų, o piktoji dvasia, 
užvedusi jį į kalno pačią viršūnę, 
parodė gražius vaizdus ir gundydama 
pasiūlė jam visas žemės karalystes. 
Dabar toje vietoje yra graikų 
ortodoksų bažnyčia ir vienuolynas.

Pasiekiame Galilėjos jūrą ir jos 
pakrantėje pasiskleidusį Tiberijos 
miestelį. Susatojame prie vieno resto
rano, metas pasistiprinti. Žmonių 
daug, visi ieško atgaivos. Tiberija - 
kurortinis miestelis. Jos visi gyven
tojai žydai. Pats miestukas laikomas 
vienu keturių žymių vietų žydų 
istorijoje: čia palaidota nemažiai 
žydų rabinų. Nuo neatmenamų laikų 
ši vieta pasižymi Galilėjos jūroj 
pagautų žuvų patiekalais. Ir mes gido 
patarimu užsisakome pietums žuvies. 
Paragaujame ir Izraelio vyno. Ilgai 
nelaukdami einame prie Galilijos jūros 
ir gėrimės jos vėsuma. Yra išlikęs 
posakis, kad, kai Jahove (Dievas) 
sutvėrė septynias jūras, G alilėjos jūra 
buvo jam gražiausia. Kristaus laikais 
Galilėjos jūra buvo svarbi kryžkelė į 
visas pasaulio puses. Čia Kristus 
pradėjo skelbti savo mokslą. Čia įvyko 
daugiausia stebuklų, iš čia jis pasi
kvietė Galilėjos žvejus apaštalais, 
kaip Petrą, Andriejų, Jokūbą. Kristus 
juk nutildė audringą Galilėjos jūrą ir 
prie jos pakraščių kalbėjo iš laivo.

Ir šiais laikais Galilėjos jūra yra 
labai svarbi Izraeliui. Ji duoda 
geriamą vandenį visam Izraeliui. 
Vanduo - gyvybė. Į šią gyvybės jūrą 
įteka Jordanas. Gamta graži, daug 
žalumos. Ne veltui ši vietovė yra 
Izraelio geriausia kurortinė vieta. Čia 
yra šv. Patro motinos kapas, kuris 
metų bėgyje buvo užneštas vulkano ir 
laiko dulkėmis. Archeologai jį vėl 
atrado tik po 900 metų.
Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 34
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A. A.
ALEKSANDRAS B R A T A N A VI Č I US

III P.L.S. ŽAIDYNIŲ
ORGANIZ. KOMITETO;

PRANEŠIMAS.

Pranešame, kad š. m. birželio 26 d. 
Čikagoje buvo sudarytas III Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių 
Š.A.L.F.A.S. S-gos išvykos komitetas 
sekančio sąstato:
V. Adamkus - pirmininkas, V. 
Grybauskas - vykd. vicepirmininkas, 
P. Berneckas - Šalfas centro v-bos 
pirmininkas, R. Dirvonis - P.L.B-nės 
valdybos vicepirmininkas ir dr. P. 
Kisielius - lėšų telkimo pirmininkas.

Norinčius į Australiją vykti klubus 
komitete atstovauja: Toronto "Auš
rą" - R. Miečius, Toronto "Vytį" - E. 
Stravinskas, Hamitono "Kovą" - V. 
Stukas, Detroito "Kovą" - A.

Kada pasveiks 
A. S Sabonis ?

Liepos 31 dieną Arvydas grįžo iš 
Suomijos kur Helsinkio universiteto 
klinikoje, su moderniausia medicinos 
aparatūra dar kartą buvo ištirtos abi 
sportininko kojos.

A. Sabonį Vilniun atlydėjęs sporto 
medicinos specialistas Jukka Viita- 
saari pareškė, kad dešiniosios kojos 
sausgyslė suaugusi gerai. Reikės 
operuoti ir kairiąją koją. Gydymo 
rezultatus bus galima įvertinti po 4-5 
mėnesių.

Jam buvę malonu ir garbinga padėti 
tokiam nuostabiam sportininkui. 
Linkėjimus pasveikti jam perdavė ir 
Suomijos ministeris pirmininkas.

S.L.S.K. "Kovas" valdyba.

Mano mokytojui ir auklėtojui

JONUI LAURINAIČIUI

mirus, žmonai Elenai reiškiu nuoširdžią užuojautą
Valerijonas Bitinas, Mosman NSW.

A. A.
ALEKSUI B R AT A N A VI Č I UI

mirus, jo žmoną Eleną, dukras Ritą ir Ireną, sūnus Leoną ir Eugenijų ir 
■visus anūkus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Bungardų šeima, Geelong, Vic.

Rugienius, New Yorko Lietuvių 
Atletų klubą - P. Gvildys, Bostono 
"Grandį" ~ V. Eikinas, Baltimorės 

Vilką" - A. Veliona, Clevelando 
Žaibą" - V. Jokūbaitis, Čikagos 
Lituanicą" - A. Tamošiūnas ir Los

Angeles L.S.K. - A. Šėkas.
Komiteto adresas: V. Grybauskas,
4144 So Mappiewood Ave.,
Chicago, Illinois 60632 U.S.A.

Visas kontaktas su Š. Amerikos 
komitetu turi būti palaikomas per 
Vyt. Grybauską.

Numatoma, kadš. Amerikos sporti
ninkų grupė būdama Australijoje, 
prieš žaidynes Adelaidėje norės 
aplankyti Sydnejų ir Melbourną.

Dėl apsilankymo tuose miestuose 
atvykstantys svečiai tarsis tiesiogi
niai su Sydnejaus Kovo ir Melbourne 
Varpo valdybomis.

J. Jonavičius
Organizacinio K-to pirmininkas

PERTAS

Sovietų Sąjungos krepšinio rinktinė 
pirmame susitikime su Australijos 
Boomers turėjo kritiškų momentų. 
Pirmame puslaikyje vienu metu aus- 
traliečiai vedė žaidimą net 10 taškų 
persvara.

Australai prieš rungtynes baiminosi 
Sovietų žaidėjų pranašumu ūgyje, bet 
tikrumoje priešininkų mažieji, jų 
tarpe minimas Raimondas Marčiu- 
laitis, nusvėrė laimėjimą. Raimondas 
Sovietų rinktinei pelnė 27 taškus.

Galutinas rezultatas 99-85 Sovietų 
rinktinės naudai.

SĖKMINGA POPIETĖ
Sydnejaus sporto klubo Kovo su

ruošta "Balandėlių" popietė praėjo 
geroje nuotaikoje. Esant gražiam orui 
į Bronės ir Alfonso Sidarų namus ir 
sodą atvyko Jaunimo, sporto veiklos 
rėmėjų ir sportininkų kurių laukė 
šeimininkų didžiuliai puodai prikrauti 
balandėlių. Svečius aptarnavo Marija 
Atkinson, Laura Belkienė, Elvyra 
Belkienė, Loreta Bann vadovaujamos 
šeimininkės Bronės Sidarienės. Visi 
skaniai ir sočiai prisivalgę aplankė 
"Žemaičio" Dono gėrimų barą.

Pravesta vertingų fantų loterija. 
Juos suaukojo:
Trudi Dambrauskienė, Jonas Pečiulis, 
Peters Meats Bankstowne, Jadvyga 
Burokienė, Birutė N agulevičienė ir 
Stasys Abramavičius. Laiminguosius 
bilietus ištraukė klubo garbės narys 
prelatas P. Butkus ir Antanas Laukai
tis.

Klubo valdyba dėkoja visiems kurie 
prisidėjo prie popietės paruošimo Ir 
pravedimo kartu ir visiems kurie 
apsilankėte.

SPORTININKAI NETEKO DRAUGO

Aleksadras Bratanavičius, daug 
nusipelnęs lietuvių sporto 
organizacijai, sulaukęs 80 metų 
amžiaus rugpjūčio 4 dieną mirė 
Adelaidėje.

Velionis gimė 1907 metais 
Daugpilyje, Latvijoje. Atgavus 
nepriklausomybę gyveno ir mokėsi 
Kaune. Baigęs mokslus dirbo Lietuvos 
Valstybinio banko valdyboje. 1930, 
Vytauto Didžiojo metais, Tumo 
VaižGanto palaimintas vedė Eleną 
Černytę, užaugino keturius vaikus, 
vienuolika anūkų ir keturius 
proanūkus.

Po karo, 1945 metų pabaigoje, 
Miunchene įsteigė Lietuvių sporto 
klubą "Gintaras", kuriam jis vadovavo 
iki išvykimo į Australiją 1949 metais. 
Apsigyvenęs Geelonge dirbo 
International Harvester įstaigoje iki 
1972 m., sulaukęs pensionieriaus 
amžiaus.

1953 m. balandžio mėn. 23 d. buvo 
įsteigtas Geelongo lietuvių sporto 
klubas "Neris", po metų pasivadino 
"Vytis”, kuriam jis vadovavo, 
energingai jame dirbo ilgus metus už 
ką jam buvo suteiktas klubo garbės 
nario titulas. 1953 metais įdiegti 
daigai buvo labai derlingi, tad iš 
vienos krepšinio komandos Geelongo 
"Vyčio" klubas išaugo, kaip vienas iš 
pirmaujančių Australijos lietuvių 
sportininkų šeimoje. "Vyčio" 
krepšininkai vyrų, moterų bei jaunių 
grupėse eilę metų pasipuošė 
Australijos lietuvių Sporto Švenčių, o 
taip pat ir Geelongo miesto 
nugalėtojų titulais. Nemažai 
čempionų titulų iškovojo "Vyčio" 
sportininkai ir tinklinio, stalo bei 
lauko teniso, golfo, o taip ir šachmatų 
sporto šakose, kur ir pats velionis 
pasipuošė nugalėtojų titulais.

1973 m. atvyko į Adelaidę kur 
gyveno jo dvi dukros su šeimom ir 
įsijungė į Adelaidės "Vyčio" gretas 
žaisdamas šachmatais. Labai mėgo 
lietuvišką literatūrą, tad buvo 
nuolatinis bibliotekos lankytojas. 
Matėme jį tautiniuose, kultūriniuose, 
sportiniuose parengimuose, tačiau nuo 
1978 m. vis rečiau, nes sveikata

A. A.
GENOVAITEI LAZUTKIENEI

staiga mirus, jos dukteris Audronę Kovalskienę ir Daną Čižauskienę ir 
jų šeimas giliai užjaučia ir kartu liūdi

Tamara ir Benius Vingiliai.

I Galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pageidaujamų ir 
| naudingų dovanų.
| Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra siunčiami oro 
= paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką.

| SIUNTINYS 12 - 1987.
□ Vyriškas arba moteriškas bliusonas - striukė, išeiginiai marškiniai, moderni 
| bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vyriškas arba moteriškas 
= nertinis.
Š Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $330.
S
= SIUNTINYS 14 - 1987.
= Sportinis kostiumas "Adidas" firmos arba kitokios jei klientas pageidauja, 
| vyriškas arba moteriškas, vyriški arba moteriški labai geros rūšies 
| sportiniai batai, puiki bliuskutė.
| Siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $250.

5 Pasiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba sudarome tokius 
f‘ kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo grojimo plokšteles.
I Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu
= paveldėtojui būdu. .hdac

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England, 
iiiniiiiiminii... .
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ASMENINES dovanos 
GIMINĖMS LIETUVOJE

pradėjo šlubuoti. Sunkiai susirgo 1984 
m. ir širdies liga iškankino iki 
paskutinio atodūsio.

Laidotuvių apeigose draugų vardu 
su velioniu atsisveikinimo žodį tarė: 
solistė Antanina Binkevičiūtė 
Gučiuvienė prisimindama draugystę 
nuo jaunystės dienų, kai kartu, toje 
pačioje klasėje, Kauno gimnazijoje 
siekė mokslo. Pareiškė gilią užuojautą 
našlei Elenai, vaikams bei 
artimiesiems. "Iki pasimatymo
Anapilyje, ilsėkis ramybėje
Australijos žemėje", šiais žodžoiais 
atsisveikinimą užbaigė A. Gučiuvienė.

Geelongo ir Adelaidės "Vyčio" 
klubų bei sportininkų vardu 
atsisveikino Petras Andrijaitis, 
pareikšdamas užuojautą našlei, 
vaikams, artimiesiems. Apibūdino 
velionį, kaip labai malonaus 
charakterio, kuris daug laisvalaikio 
paaukojo sporto organizacijos 
veikloje, palinkėjo amžinos ramybės.

Po laidotuvių dauguma susirinkome 
dukros Irenos namuose, kur jinai su 
sesute Rita paruošė nepaprastai 
skoningas vaišes. Kalbėjome apie 
velionį, kuris turėjo netik daug 
giminių, bet ir draugų, nes buvo 
nuoširdus, mėgo humorą, tad buvo 
visur populiarus.

Miuncheno "Gintaro" sportininkų 
vardu, kurių sutinkama beveik visose 
didesnėse lietuvių kolonijose 
Australijoje, o taip pat ir užjūriuose 
tariu paskutinį sudie, ilsėkis ramybėje 
toli, toli nuo mūsų brangios Tėvynės...

R. Sidabras.
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Informacija
MELBOURNE

Pranešame, jog Tautos Šventės 
minėjimas šiemet įvyks mums jau 
įprasta tvarka, sekmadienį, rugsėjo 
mėn., 6 dieną.

12.00 v. pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje.

2.30 v. iškilmingas minėjimas 
su menine programa.

Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis ir uniformuoti.

Tautos Šventė yra viena iš svarbes
niųjų tautinių švenčių kurioje kvie
čiame visus lietuvius, ypač jaunimą 
gausiai dalyvauti. Išeivijoje tautinės 
šventės minėjimas yra mūsų šventa 
pareiga, nes pavergtoje Tėvynėje 
mūsų broliai tai gali daryti tik 
mintyse.

Kartu primename, jog prieš minė
jimą bus renkamas solidarumo mo
kestis ir aukos Bendruomenės v-bai jų 
veiklos didėjančioms išlaidoms pa
dengti. Prašome nepraeiti pro sekre
torės F. Savickienės ir iždininko J. 
Tamošiūno staliuką.

Iš anksto dėkojame.
MELBOURNO APYLINKĖS 

VALDYBA

HOBART E
Tautos Šventės minėjimas, kurį 

ruošia Apylinkės valdyba, įvyks rug
sėjo 12 dieną, šeštadienį, 4 vai. p.p. B. 
Šikšniaus namuose, 43 Easton Avenue, 
Springfield. Pasibaigus minėjimo pro
gramai bus visiems veltui pasivai- 
šinimas.
Kviečiame visus dalyvauti.

Lietuvos 600 m. Krikščionybės 
sukakties minėjimas įvyks spalio 17 ir 
18 dienomis. Programa bus pranešta 
vėliau.

Hobarto Apylinkės valdyba

Pabaltiečių HELLP draugijos meti
nis susirinkimas įvyks rugsėjo 18 
dieną, penktadienį 8 vai. vak. Migrant 
Resource centro patalpose 222 Eliza
beth St. Hobart. Po pranešimų bus 
renkama nauja valdyba. Nariai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti.

HELLP Komitetas.

Dietoj 
gėlių,

A.A. JONUI LAURINAIČIUI 
mirus, Jo pagerbimui, vietoj gėlių,

"Mūsų Pastogei" aukojo:
V. ir A. Jakštai NSW $20,
J. ir V. Žitkevičiai Vic. $20.

VISUS KVIEClZ

PRANEŠIMAS.
Australijos lietuvių paminklo sta

tymo organizavimo komitetas įgalioja 
ir tuo pačiu dėkoja Aldonai Vyšniaus
kienei už sutikimą rinkti aukas 
paminklui - skulptūrai statyti. Aldona 
Vyšniauskienė yra visiems melbour- 
niškiams gerai žinoma kaip aktyvi 
visuomenininke ir veikėja.

Mes esame jai dėkingi už prisidė
jimą prie šio didelio darbo.

Dr. B. Vingilis.
Komiteto narys lėšoms telkti.

S YD N EJ U J E
Sydnejaus Apylinkės metiniame 

susirinkime į valdybą išrinktieji parei
gomis pasiskirstė sekančiai: 
A. Giniūnas - pirmininkas, 
Dr. R. Kavaliauskaitė - vicepirm., 
G. Grybaitė - sekretorė, 
J. Zinkus - iždininkas ir
A. Savickienė - narė kultūr. reika
lams.

CANBERROJE
Apylinkės valdyba ir Jaunimo S-gos 

skyrius praneša ir kviečia visus - 
senus ir jaunus gausiai atsilankyti į š. 
m. rugsėjo mėn. 11 d., penktadienį 7 
vai. vakare lietuvių klubo salėje 
rengiamą

TAUTOS ŠVENTĘ - KONCERTĄ

Prpgramoje: Dr. A. Jankaus pas
kaita, Melbourne "Svajonės", Arūnas 
Bruožis (gitara).

Po koncerto - kavutė ir vynas. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo S-gos 
suvažiavimo išlaidoms padengti įėji
mas $8, pensininkams, studentams ir 
vaikams - $4.

Dar kartą visi, visos prašomi 
dalyvauti ir tuo paremti jaunimo 
veiklą, jų pastangas tėvynės labui.

Canberros Apylinkės valdyba

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Okupuotos Lietuvos spaudoje tilpo 
žinutė, kad JAV-bių lietuvių moterų 
tinklininkių rinktinė vadovaujama 
Zigmanto Žiupsnio atvyko į Vilnių. 
Pramatyta pravesti varžybas Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Palangoje.

osocoooooococooocooocsoooaoaooos 
ME ATVYKTI į

Uiimi Pastogės Baliu
• i

KURIS (VYKS RUGSĖJO 26 DIENĄ

I M M ■■ rw M — ,

I Melbourne lietuvių moterų būrelis vadovaujamas

Monikos Žioglenės

J maloniai kviečia visus dalyvauti

i VAKARONĖJE
' I
I rugpjūčio 29 d., šešetadienį 6 vai. vak. Lietuvių namuose, N. Melbourne.)
I |
į Puiki programa. Vakarienė. Bilietai $5 asmeniui. .

Stalai užsakomi pas E. Batrukonienę, tel. 233 4292. I
| PELNAS SKIRIAMAS A.L.B. KRAŠTO VALDYBAI }
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

SMOKO ASBO ARD

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

Kaina tik $ 4.00.

**#*##****###«##******#*##****##**#************l********l********************<
Rugpjūčio 23 d., sekmadieni 2.30 vai. popiet

Turgus! Turgus!
Puiki nuotaika, geri laimikiai.

Ateikit ir paremkit savo klubą.
■ ,JJJ—j

dėmesį o i dėmesį o i
SYDNEJAUS KLUBUI REIKALINGI DIREKTORIAI.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba baigia savo kadenciją rugsėjo 27 d. kada 
įvyks klubo metinis susirinkimas.

Ateinančiai naujai valdybai reikalingi direktoriai, todėl kviečiame 
gerbiamus narius kandidatuoti į klubo direktorius.

Naujos jėgos iškels naujų minčių ir suaktyvins klubo veiklą. Pareiškimai 
kandidatuoti į klubo valdybą (Board of Directors) 87-88 metams yra gaunami 
klubo raštinėje. Prieš siūlydami kandidatą siūlytojai turi gauti raštišką 
sutikimą, kad kandidatas sutinka būti renkamas į klubo valdybą. Tas sutikimas 
yra atspausdintas pareiškimo formoje ir turi būti kandidato pasirašytas.

Pareiškimai turi būti grąžinti klubo sekretoriui nevėliau kaip iki 6 dienos 
rugsėjo mėn. 1987 m. 4 v. p.p.
Taip pat primename nariams, kad jau paskutinis laikas susimokėti nario 
mokestį; kas nesumokės iki 31 rugpjūčio negaus metinio klubo pranešimo ir 
neturės teisės balsuoti už naują valdybą.

J. Červinas - sekretorius.
SYDNEY LITHUANIAN CLUB LTD.

NOTICE: NEW DIRECTORS REQUIRED

Nominations to the Board of Directors of the Lithuanian Club Ltd. for 
1987-88 must be submitted to the Secretary of the Club by 4 p.m. on the 6th 
of. September 1987.

Nomination forms are obtainable at the Club’s office and must be signed by 
two foundation or ordinary members of the Club and by the nominee.

J. Cervin - Secretary

Sekmadienį, rugpjūčio 30 dieną 3 vai. p.p. 
lietuvių namuose Bankstowne

Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį švenčiant Sydnejaus lietuvių 
teatras Atžala stato Prano Pusdešrio

3 VEIKSMŲ DRAMĄ

VARDAN DIEVO

Režisuoja Daiva Labutytė - Bieri. Dekoracijos - Henriko Šliterio. 
Bilietai 7 doleriai. Pensininkams ir studentams 5 dol.

Viktoras Šllteris - administratorius, tel. 498 2571.

tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituuiiiiiiiia
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