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ALB Krašto Valdyboje
ALB Krašto valdyba, pasitraukus dr. A. Kabailai iš Baltų Tarybos 

pirmininko pareigų, paskyrė Laurie Cox Baltų Tarybos pirmininku nuo 
1.9.1987 m.

Naujasis pirmininkas yra gerai pažįstamas Australijos lietuviams. Dipt 
farmacininkas, australų kilmės, bet puikiai valdąs lietuvių kalbą, su žmona 
Marina Osinaite - Cox užauginęs pavyzdingą lietuvišką šeimą. Be ilgų metų 
darbo tautinių šokių grupėje "Sūkurys" bei žmogaus Teisių draugijos 
valdyboje, Laurie buvo ALB Krašto v-bos sekretorium 1977-78 m. Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos S-gos sekretorium 1977-82 m. Jis yra Baltų Tarybos 
nariu nuo 1983 metų bei Baltų Tarybos vicepirmininku nuo šių metų pradžios.

Šiuo metu lietuvių delegacija Australijos Baltų Taryboje susideda iš: 
Laurie Cox, Vytauto Patašiaus ir Kastyčio Stašionio.

Danutė Baltutienė - ALB Krašto valdybos pirmininkė.

Alisa Baltrukonienė - sekretorė.

DEMONSTR ACIJ OS BABALTYJE.

Australijos spaudoje pranešama, 
kad visose trijose Pabaltijo kraštų 
sostinėse rugpjūčio 23 d. įvyko 
demonstracijos sąryšyje su Hitlerio ir 
Stalino pasirašyta sutartim, pagal 
kurią sovietams neliko jokių kliūčių 
užimti Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Vakariečių diplomatai tokias trijų 
kraštų koordinuotas demonstracijas 
vadina didžiausiu protestu prieš 
sovietus. Taip pat šie metai pasižy
mėjo daugeliu neįprastų ginčų tarp 
vietinių tautybių ir sovietų valdžios 
pareigūnų.

Vakariečių žurnalistai pasirašytą 
nepuolimo sutartį oficialiai vadina 
Hitlerio - Stalino "paktu", pasirašytu 
prieš 48 metus.

Demonstracijų metu visuose trijuo
se Pabaltijo kraštuose žmonės parodė 
neapykantą sovietų okupacijai, ne
kreipė dėmesio į policijos barikadas.

Latvijos sostinėj Rygoj maždaug 
2,000 latvių susitiko prie paminklo, 
pastatyto miesto centre karo aukoms 
pagerbti. Parkas aplink paminklą buvo 
pilnas žmonių, nekreipiančių dėmesio 
į ginkluotus policininkus, kurių buvo 
nemažiau penkių šimtų.

Lietuvos sostinėje Vilniuje 500 
demonstruotojų susirinko prie šv. 
Onos bažnyčios, viena moteris 
prakalboje reikalavo laisvės visiems 
trims Pabaltijo kraštams. Visi dainavo 
Lietuvos patriotines dainas, giedojo ir 
visa minia vienbalsiai šaukė: "Lais
vės, laisvės, laisvės". Jie buvo 
užsidėję gedulo kaspinus ant ranko
vių.

PASAULYJE
LATVIJOJE.

Birželio 14-tą dieną Latvijoje 
įsisteigė krikščionių teisėms , ginti 
sąjūdis pasivadinęs "Atgimimas ir 
Atsinaujinimas".

Kestono žiniomis visi sąjūdžio 
nariai, su viena išimtimi, yra liuteronų 
kunigai.

Latvijos krikščionių teisėm ginti 
"Atgimimas ir Atsinaujinimas" są
jūdžio pagrindinis tikslas yra viešai 
ginti latvių teisę krikščioniškai gy
venti, spausdinti religinę literatūrą ir 
auklėti valkus bei jaunimą krikščio
niškoje dvasioje. "Atgimimas ir Atsi
naujinimas" sąjūdžio nariai savo 
steigiamajame dokumente birželio 
14-tą dieną pažymi, kad Latvijoje

Estijos sostinėje Taline šimtai 
susirinko prie statulos estų tautinio 
herojaus Hirve parke, miesto centre.

Stebino tai, kad sovietų Tass žinių 
agentūra apie tas demonstracijas 
praneša, tačiau Tass pranešimai 
iškraipyti. Jie išsišaipė iš estų 
tautinių jausmų.

Diplomatai Maskvoj yra įsitikinę, 
kad demonstracijos buvo Gorbačiovo 
paskelbtojo "glasnost" iššauktos.

Vakariečiai sako, kad Baltijos 
srities kraštuose įtampa tarp vietinių 
gyventojų ir sovietų valdžios vyksta- 
ištisus 50 metų. Pabaltiečiai,'iš visų 
Sov. Sąjungos tautybių karščiausiai 
trokšta nepriklausomybės.

Sovietų spaudoje, dviejų savaičių 
laikotarpyje straipsniais buvo siūloma 
atsisakyti nuo būsimų demonstracijų. 
Kadangi jos įvyko, tai dabar spaudoje 
yra kaltinami vakariečių spaudos 
darbuotojai, skatinę demonstracijas.

Vakarų žurnalistai ta proga daugy
bėje straipsnių paskelbė, kad 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. sovietų užsienio 
reikalų ministeris Molotov ir nacių 
užsienio reikalų ministeris von Ri
bbentrop pasirašė nepuolimo sutartį. 
Po mėnesio naciai užėmė Lenkiją ir 
tuo buvo pradėtas Antrasis Pasaulinis 
karas. Sovietai užėmė rytinę Lenkijos 
dalį ir tris Pabaltijo valstybes Maskva 
prijungė 1940 m. rugpjūčio 3 d.

Vakarų žurnalistai pabrėžia, kad 
daugelis kraštų, kartu su JAV-bėmis 
nepripažįsta trijų Baltijos tautų 
įjungimo į Sov. Sąjungą.

visos šios tesės yra valstybės panei
giamos.

"Atgimimas ir Atsinaujinimas" są
jūdžio 15 narių-steigėjų tarpe yra ir 
liuteronų teologinės seminarijos rek
torius Dr. Roberts Akmentinš ir trys 
seminarijos dėstytojai: prefektas Ro
berts Feldmanis, ir dekanai Aivars 
Beimanis bei Modris Plate.

(VAT.R)

BUKAREŠTAS.

Rumunijoje yra stoka maisto, ypač 
žiemos metu. Mėsos beveik nėra. 
Vasaros metu šalia duonos ir grūdų 
prisideda daržovės, kaip pamidorai, 
žali pipirai ir kt., bet žiemos metu 
tiesiog stinga maisto. Rumunijoj yra
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BE TĖVYNĖS

Tu be Tėvynės, kaip be saulės žiedas anemono, 
Kaip senkantis sausroj plačių laukų upokšnis, 
Tu be Tėvynės, lyg be laivo likęs kapitonas, 
Didžios audros t svetimas šalia nublokštas.

Tik toliuose melsvuos vaidenas tau Šalis gintarų, 
Nešies jos atminimą širdyje, lyg talismaną, 
Tu be Tėvynės, lyg keleivis trokštantis Saharoj 
Vilčių netekęs ir tegyvenąs fata-morganom.

uždrausta namuose laikyti maisto 
atsargas, kurių užtektų ilgesniam 
laikui negu vienam mėnesiui. Jeigu 
rastų daugiau atsargų, tai nubaustų 
griežtomis kalėjimo bausmėmis.

1983 m. penki rumunai gavo mirties 
bausmę už pavogimą mėsos. Apie tai 
praneša "Amnesty International".

Žiemos metu nėra kuro. Rumunai 
namuose sėdi storai apsivilkę. Elektra 
yra normuojama, galima naudoti tik 40 
vatų lemputę. Iasi miesto universiteto 
studentai vasario mėn, susirinko 
gatvėse protestuoti, reikalaudami 
šviesos ir šilumos, nes neįmanoma 
studijuoti. Diplomatai praneša, kad 
studentų minia buvo susidariusi iš 700. 
Vietinė valdžia laši mieste "atleido" 
elektros varžtus.

Rumunai taip vargingai gyvena, kad 
savaitės metu išdirbę 46 valandas, 
savaitgaliais nežino ką veikti. Pinigų 
nėra, nes žmonės mieste vis ieško ką iš 
maisto nusipirkti. Kartą Bukarešte 
pasklido gandai, kad vienoj miesto 
parduotuvėj bus galima nusipirkti 
sūrio. Susirinko didžiulė minia ir po 
kelių valandų laukimo sužinojo, kad 
sūrio nėra.

Benzinas yra normuojamas. Buka
rešte padėtis geresnė, negu provin
cijoj.

Filmų rumunai nesuka, nes nėra 
lėšų. Valdžios kontroliuojamuose kino 
teatruose rodo 1940 ar 1950 metų 
filmus. Televizijoj programos duo
damos tik dviejų valandų laiko
tarpyje. Kaimyninėj Bulgarijoj padėtis 

geresnė, tai rumunai žiūri programas 
iš Bulgarijos, nore vakariečių nuo
mone Bulgarijos televizijos programa 
nuobodi.

Vakarų diplomatai stebisi Rumu
nijos būkle, nes maisto kiekvienais 
metais yra mažiau. Jie sako: "Atrodo, 
kad padėtis Rumunijoj "subyrės", bet 
kažkaip jie išsilaiko".

MELBOURNE
ALB Krašto valdybos rūpesčiu 

.Melbourne lietuvių bendruomenė su
organizavo rugpjūčio 23 d. demons
traciją, sąryšyje su vykstančiomis 
demonstracijomis pavergtoje Lietu
voje.

Krašto valdybos, Apylinkės valdy
bos, Baltų Tarybos ir Šaulių kuopos 
bendromis jėgomis buvo surengta 
vieša demonstracija prie Melbourne 
"Sports and Entertainment" centro, 
kuriame vyko australų - sovietų 
krepšinio rungtynės.

Nore oras buvo nepalankus demons
tracijoms, dalyvavo tik 50 ryžtingų 
tautiečių, bet bendras tikslas buvo 
pasiektas, išdalinta praeiviams virš 
1000 lapelių, puikiai paruošti plakatai 
atkreipė praeivių dėmesį į sovietų 
daromą skriaudą Baltijos kraštams, o 
ypatingai mūsų tėvynei Lietuvai.

Sydnejaus Apylinkės valdyba prisi
dėjo prisiūsdama gausų kiekį paruoštų 
lapelių "Black Ribbon Day" paminė
jimui.
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VLIKO VEIKLOJE KAZYS ŠIMONIS — ŽEMIŠKU

HITLERIO - STALINO 48-JI PAKTO 
SUKAKTIS SOVIETŲ IR NACIŲ 
SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVOS 
LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ.

1939 m. rugpjūčio 23 d. Sovietų 
Sąjunga ir Vokietija pasirašė nepuo
limo sutarti, kuri leido Hitleriui 
pradėti karų Europoje. Prie šios 
sutarties buvo prijungtas slaptas 
protokolas, pagal kur( "Siaurinė Lie
tuvos siena bus Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos įtakos sferų riba". 1939 m. 
rugsėjo 28 d. šis protokolas buvo 
pakeistas ta prasme, "kad Lietuvos 
valstybės teritorija įeina į Sovietų 
Sąjungos (takos sferą” ir kad " 
dabartinė Vokietijos - Lietuvos siena, 
jos suprastinimo tikslu, bus pakeista 
ta prasme, kad Lietuvos teritorija, 
esanti į Vakarus nuo Unijos, nubrėžtos 
pridėtame žemėlapyje, teks Vokieti
jai". (Suvalkijos ruožas). Pagaliau, 
1941 m. sausio 10 d. buvo pasirašytas 
susitarimas su Sovietų Sąjunga, pagal 
kurį Vokietija atsisakė pretenzijų į 
Suvalkijos ruožą už 7,5000.00 aukso 
dolerių.

Šis sovietų - nacių sąmokslas 
nulėmė Lietuvos likimą. Visa kas sekė 
po to, būtent, ultimatyviai reikala
vimai sudaryti vadinamą savitarpinės 
pagalbos sutartį, kuria bus įsteigtos 
sovietų kariuomenės bazės Lietuvoje, 
ultimatumas įsileisti Lietuvon neri
botą sovietų kariuomenės kiekį, 
pertvarkyti Lietuvos vyriausybę, pra
vesti rinkimus į Liaudies Seimą, 
prašyti priimti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą, buvo tik sistemingas agresi
jos vykdymas, nukreiptas prieš Lietu
vos politinę nepriklausomybę ir teri
torinį integralumą, sulaužant susita
rimus gerbti Lietuvos suverenumą lr 
teritorinį integralumą, o taip pat 
susilaikyti nuo bet kurių agresijos 
veiksmų;

1979 m. rugpjūčio 23. d. 45 
pabaltiečiai, remiami 5 rusų, Mas
kvoje paskelbė peticiją, adresuotą 
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekre
toriui, Sovietų Sąjungos, Vokietijos 
Federalinės Respublikos, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos vyriausy
bėms, o taip pat vyriausybėms 
pasirašiusioms Atlanto Charterį, rei
kalaudami, kad būtų atstatyta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybė, kad Rlbbentropo - Mo 
lotovo Paktas 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
ir slaptas Protokolas, kaip jis pakeis
tas 1923 m. rugsėjo 28 d., būtų 
paskelbti negaliojančiais, Ir kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų savo 
karines jėgas iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

Šios peticijos vertimus į anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas VLIKAS 
išsiuntinėjo peticijoje minimoms vy-
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JAV-bėse, Virginijos valstybėje, 
karinis teismas nuteisė karinio laivyno 
Jūreivį viršilą Clayton Lonetree 30- 
čial metų kalėjimo už perdavimą 
sovietams karinių paslapčių, kai jis 
dvejus metus buvo sargybiniu JAV- 
bių ambasadose Maskvoj ir Vienoj.

Lonetree taip pat nubaustas 5.000 
dolerių baudos, pažemintas eiliniu ir 
gavo negarbingą atleidimą iš kariuo
menės.

200 metų laikotarpyje toks atsiti
kimas yra pirmas, kad karinio laivyno 
jūrininkas šnipinėtų kitos valstybės 
naudai.

Lonetree, kilme Navajo genties 
indijonas nepareiškė jokios nuomonės, 
bet jo advokatai gynėjai manė, kad jį 
nuteis iki gyvos galvos.

Tačiau jo gynėjai apeliuos, nes 
Lonetree vaikystė buvo liūdna. Išsis
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dr. K. Bobelis 
VLIKO pirmininkas

riausybėms ir Jungtinių Tautų Gene
raliniam Sekretoriui, prašydamas pa
remti ją. Ryšium su šia peticija, 
Europos Parlamento 6 atstovai pasiūlė 
priimti rezoliuciją apie padėtį Pabal
tijo valstybėse. Europos Parlamentas 
1983 m. sausio 13 d. priimdamas 
dėmesin 45-ių Pabaltiečių bendrą 
deklaraciją, pasmerkė Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos tebesitęsiančią oku
paciją įvykdytą Sovietų Sąjungos, 
pasiremiant Rlbbentropo - Molotovo 
Paktu.

1987 m. sausio 28 d. Europos 
Tarybos parlamentarinė asamblėja, 
savo rezoliucijoje deklaravo, "kad 
trijų Pabaltijo valstybių inkorporacija 
į Sovietų Sąjungą žiauriai pažeidė ir 
tebepažeidžia tautų apsisprendimo 
teisę ir kad didelė dauguma Europos 
valstybių bei daugelis tarptautinės 
bendruomenės narių nepripažįsta šios 
inkorporacijos".

Šiemet sueina 48 metui, kaip buvo 
sudaryti šie Lietuvai lemtingi nacių 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos susita
rimai. Sovietų vadovybėn atėjus M- 
Gorbačiovui ir jam paskelbus persi
tvarkymo naują politiką, Sovietų 
Sąjunga turėtų atvirai peržiūrėti 
Ribbentropo - Molotovo Pakto pada
rinius.

Molotovo - Ribbentropo Pakto 
sukakties proga mes raginame Sovietų 
Sąjungos vadovybę nedelsiant atitai
syti tą didžiausią Lietuvos skriaudą - 
okupaciją ir aneksiją, kuri buvo 
įvykdyta Stalino ir Hitlerio suokalbio 
pasėkoje.

VLIKAS, vykdydamas savo įsipa
reigojimus, išreikštus 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijoje, kviečia viso 
pasaulio lietuvius visais galimais 
būdais kelti šio Pakto nusikalstamą 
pobūdį ir Sovietų Sąjungos vykdomą 
Lietuvoje tautinį ir kultūrinį geno
cidą.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas.

ŠNIPI NĖJI MĄ

S— G Al

kyrę jo tėvai jį nuolat siuntinėjo pas 
vienas kitą, jis jautėsi nemylimas. 
Vienas jo gynėjų, advokatas William 
Kunstler tvirtino, kad Lonetree buvo 
naivus santykiuose su rusais. Jis net 
norėjo "sugauti" KGB agentą, kaip 
šnipą, kurį jis pažino tik kaip "dėdė 
Saša".

Lonetree yra apkaltintas gavęs 
5,000 dolerių už perdavimą pavardžių 
ir nuotraukų ČIA narių, kurie dirbo 
savose ambasadose Maskvoj ir Vienoj, 
taip pat pripažintas kaltu perdavęs 
sovietų agentams ambasados pastatų 
planus Maskvoj ir Vienoj.

Dar du karino laivyno jūrininkai bus 
karinio teismo teisiami, tai viršila 
Robert Stafflebeam ir viršila Kenneth 
Kelliher, kurie buvo sargybiniais 
JAV-bių ambasadoje Maskvoj.

PASAKŲ DAINIUS.
Rugpjūčio 25-tą dieną sukanka 

šimtasis Kazio Šimonio gimtadienis. 
Šimonis yra vienas iš tų lietuvių 
menininkų, kurių kūryba nebuvo ir dar 
nėra tinkamai įvertinta. Todėl ir jo 
vardas meno istorijoje rašomas pas
kutiniuoju. O tačiau Šimonis lietuvių 
mene užsitarnauja stiprią poziciją. Po 
Čiurlionio jis buvo vienintelis tame 
didžiuliame realistų menininkų būry
je, kuris į lietuvišką meno pasaulį 
atnešė naujų vėjų, naują paveikslų 
erdvės traktuotę ir būdingą lietuvių 
tautosakos Iškėlimą. Net ir tematikoje 
jis buvo skirtingas: kai visi realistai 
tapė ežerėlius, kalnelius bei vieni 
kitus Šimonis atskleidė poetišką 
dainingą lietuvišką pasaulėjautą.

Šimonį gyvenimas pavėtė į visas 
puses: ankstyvoj jaunystėj buvo 
nusibeldęs į Ameriką, pirmojo karo 
metu - į Rusiją. Petrapilyje įsijungė į 
lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį ir 
dirbo net lietuviško laikraščio "Lais
vas žodis" redakcijoje. O į Lietuvą 
grįžo 1918 metais. Po to dar jam teko 
pavažinėti po vakarų Europą, tiesio
giniai susipažinti su naujausia daile, 
kur tik būdamas lankė muziejus 
krovėsi meninius įspūdžius. Lietuvoje 
penkerius metus dalyvavo liaudies 
meno rinkėjų iškylose ir šis faktas, 
labiau negu bet kokie muziejai, 
paveikė jo dailę.

Troškulys (1926, tempera)
Šimonio kūryba skirstoma į grafinę 

ir tapybinę, nors, reikalo spiriamas, 
dirbo net ir scenografijoje. Grafikoje 
jis buvo labai produktyvus: iliustravo 
ir apipavidalino apie 80 įvairiausių 
knygų. Gal ne vienam iš mūsų yra 
pažįstamas iš pirmųjų elementorių 
iliustracijų: paprastų, aiškių ir rea
listiškų. Iliustravo jis lietuviškų 
pasakų ir padavimų rinkinius, ku
riuose skaisčiosios ilgakasės kara
laitės laukė šauniųjų karaliūnų, 
atjojančių ant baltųjų eiklių žirgų. 
Iliustravo daug valkam skirtų knygų, 
o taip pat ir Vinco Krėvės padavimus.

1939 išleido savo surinktų lietuvių 
liaudies dainų iliustruotą rinkinį 
"Girių giesmę". Beveik visa Šimonio 
grafika atlikta tušu, kartais pa- 
spalvinta akvarele, pastele arba 
guašu.

Tačiau Šimonio reikšmė lietuvių 
mene glūdi ne grafikoje, bet tapyboje. 
Čia jis išsiskiria iš visų kitų 
menininkų atsisakydamas perspek
tyvos, trečiojo matavimo, akademiško 
lliuzijonizmo. Jo tapybiniai darbai yra 
plokšti, dviejų matavimų. Beto, 
erdvės traktavimui jis suteikia kon
kretumo, išskaidydamas ją spalvų 
kaspinais, persipinančiais tarpusavyje 
ir išgaunančiais įvairiausias spal
vines darnas. Toks erdvės traktavimas 
suteikia paveikslui abstraktumo, ta-, 
čiau tik dalinio, nes Šimonis pasilieka 
prie atpažįstamo objekto, kuris jo 
darbuose vaidina svarbią rolę, nors ir 
tas pats objektas pateikiamas suab- 
straktintai. Jo objektų su- 
abstraktinimas yra saviškai sujungtas 
su stilizavimu, todėl yra lengvai 
atpažįstamas: mergelė, bokštai, sto

gastulpiai, svirneliai.
Šimonis praturtino lietuvių tapybą 

nuostabiais spalvų deriniais, kuriais 
jis tartum peraudė visą paveikslo 
paviršių. Jo persišviečiančios spalvų 
juostos nelyginant vaivorykštės, py
nėsi viena kitą paplldydamos, viena 
kitą praturtlndamos spalvų inten
syvumu, naujais tonais, sukurdamos 
aklai skambančią harmoniją, švelnų 
muzikalumą. Gal daugiausia dėl šios 
ypatybės kritikai ir apkaltino Šimonį 
Čiurlionio sekimu. Bet taip nėra. 
Linijų ir spalvų harmoniška sandara, 
kuri jaučiama ir matoma Šimonio 
kūryboje, yra būdinga ir randama 
bendrai visuose geruose meno kūri
niuose. Tai yra vienas iš meninių 
reikalavimų.

Kazys Šimonis
Šimonio kūryboje tokia harmonija 

vyrauja lr užstelbia kitas jo tapybos 
ypatybes. Čiurlionio paveikslai yra 
taip pat muzikalūs šia prasme, bet ne 
tik šia jie yra sukonstruktuoti 
remiantis pačiais muzikos kom
ponavimo dėsniais. Ir kito tokio kūrėjo 
tapytojo nėra visoj meno istorijoj. Gi 
Šimonis savo paveikslus komponavo 
remdamasis bendraisiais ritmo, balan
so ir lygsvaros dėsniais.

Be abejo, Šimoniui, kaip ir visiem 
kitiem, įtakos turėjo kiti menininkai ir 
kitos srovės. Ž turint į Šimonio "vėją", 
sukurtą 1926, aiškiai matai jo kūrybos 
pradžioje esančią futuristų įtaką, 
ypač Boccioni. Su laiku Šimonis 
pasikeitė: jo paveikslų erdvė tapo 
suprastinta, sudisciplinuota ir suskal
dyta į klusnius kaspinus, kaip pavyz
džiui "Bokštuose", 1928. ToksŠimonls 
daug maž ir paliko. Jis atsisakė 
futuristų, o gal ir rayonistų agre
syvumo ir susikaupė ramesnio, gied
resnio pasaulio perdavimui. Tuo jis 
labiau priartėjo prie kubizmo, teik
damas jam poetišką, lyrišką lietuvišką 
pasaulėjautą.

Su tokiais paveikslais kaip "Troš
kulys" 1926, "Mergelė su gėlėmis" 
1936, jis aiškiai buvo atradęs save: jis 
jau dainavo plastine lietuviška daina, 
perduodamas lietuviškų dainų lyriką 
per giedrią lr skaisčią individualinę 
prizmę.

Šimonio paveikslai yra švelnūs, 
subtilūs, bet ne sentimentalūs.

Šimonis mirė Kaune, 1978, išgy
venęs 91 metus. Net ir gilioje 
senatvėje jis kūrė harmoningus dar
bus, kupinus saulių, šviesos ir darnos: 
"Gyvenimo pasaka" 1964, "Svirne
liai" 1966. Kai Čiurlionis mus gramz
dino į gyvenimo jūros dugną, kėlė į 
kosmoso aukštumas, vertė spręsti 
žmogaus ir visatos klausimus, Šimonis 
gi laimingas dainavo lietuviškos žemės 
dainą, visiems suprantamą, aiškią ir 
paprastą. Iš vienos pusės jis skyrėsi 
nuo Čiurlionio, iš kitos - visai 
nepritapo prie masės tuometinių 
realistų tapytojų. Šimonis liko vienas, 
į lietuvišką tapybą įvesdinęs Europoje 
sklindantį kubizmą, jį stipriai perkei-
tęs ir, nuspalvinęs lietuviškuoju indi
vidualizmu.

Šimonis dainavo lietuvišką dainą ne 
realistų chore, bet solo ariją, fantas
tinę svajonių, pasakų ir sapnų ariją.

Už šį individualumą jam teisėtai 
priklauso viena iš pačių garbingiausių 
vietų lietuvių tapyboje.

Genovaitė Kazoklenė
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ALB Sydnejaus Apylinkės susirin
kimo priimta rezoliucija (birželio 21 
d.) susilaukė atgarsio Tėviškės Aiduo
se" (Nr.Nr. 29-30), rašo J. Mašanaus- 
kas. Jis ten savo straipsnyje "Atsiek
tas tikslas" nušviečia visu reikalą 
liūdnom spalvom, girdi: "Australijos 
vyriausybė priėmė nutarimą, kurio nei 
rezoliucijos, nei memorandumai nepa
keis", ir toliau taip gąsdinančiai rašo: 
"Memorandumai, (nešą ryšio neturin
čius klausimus, stokoją santūrumo, 
svarių argumentų ir parašyti labai 
blogai angliškai, jų nepaveiks, o mūsų 
bendruomenei ko gero dar padarys 
žalos”.

Gaila, kad mūsų pradėtą darbą J. 
Mašanauskas pradėjo stabdyti (vairio
mis inscenizacijomis. Tik pagalvo
kime, kas būtų atsitikę 1974 m., kada 
ta pati Darbininkų partijos vyriausybė 
pripažino Baltijos tautas Sovietų 
Sąjungai de jure, jei mes būtume 
susvyravę ir pradėję vieni kitus 
gąsdinti, neigti iš anksto pasisekimą ir 
nevažiavę j Canberrą protestuoti? 
Tokio nutarimo nebūtų pakeitusi nei 
Liberalų, nei Darbininkų partijos, o 
būtų nutarimas pasilikęs, kaip pasiliko 
neatšauktas New Zealandijoje, ka
dangi ten nebuvo kam protestuoti. Bet 
tada, ačiū Dievui, mes tokios baimės 
neturėjome ir niekas mūsų negąsdino.

Aš jau rašiau (M.P Nr. 27) kokio 
kultūrinio - teisinio dekadenso susi
lauktų Australija, jei tokį įstatymą 
priimtų ir pradėtų kelti kriminalines 
bylas už žydų žudymą, pati neturė
dama jokių duomenų, naudodamasi 
svetimų politinių agentų pristatyta 
medžiaga. Jei tai atsitiktų, mes 
turėtume kreiptis į Konstitucinį 
teismą, kad tokį įstatymą, kaip 
nekonstitucingą, panaikintų. Čia 
mums gali būti geras pavyzdys 
Didžioji Britanija, aš čia pacituosiu 
Australian Jewish Times pateiktą 
informaciją (š. m. liepos mėn.) 
Praeitais metais lapkričio mėnesį buvo 
sudaryta komisija Iš visų partijų 
parlamentarų ištirti kaltinimą, kad 
Britai slepią nacių karo nusikaltėlius, 
bet Prime Minister Margaret Thatcher 
vyriausybė, ištyrusi reikalą, atmetė 
visus reikalavimus.

Vyriausybė teigia, kad nėra (sta
tymo kaltinti ir teisti karo nusikal
tėlius Britanijoje.

Nors Britų valdžios nutarimą! 
Australijai negalioja, bet šitame 
atsitikime gali turėti didelės morali
nės reikšmės parlamentui ir pačiai 
tautai, tik mes privalome tinkamai 
pristatyti ir išpopuliarinti š( reikalą. 
Nemažesnės reikšmės gali turėti ir 
USA vykstantis procesas dėl imigra
cijos taisyklių prasižengimo - milijo
nai išlaidų padaryta, daug skausmo ir 
pasipiktinimo sukelta tautoje, o re
zultatai labai menki. Čia aš pacituosiu 
iš to paties žydu laikraščio atsiektus 
rezultatus:

"Iki šių metų balandžio mėn. 
pabaigos OSI iškėlė teisme 33 bylas 
įtartiniems naciams, iš kurių 21 
atimta pilietybė ir 12 nuteisė ištremti, 
iš jų 5 jau ištremti."

Šiandien jau daug kas mato, kad tas 
procesas Amerikai garbės nebedaro, o 
tik neša moralinius ir finansinius 
nuostolius, kelia tautoje nepasiten
kinimą ir antisemitizmą. Sovietai savo 
tikslo - nutildyti antisovietinę veiklą, 
taip pat nepasiekė, sukėlė didesnį

Didžiosios Britanijos ministerė pirmi
ninkė Margaret Thatcher.

pasipriešinimą, protestus, išleista ke
letą knygų apie sovietiškus teismus ir 
KGB, kurios sovietų propagandai daro 
didelius nuostolius, kelia iš naujo 
sovietų karo nusikaltėlių klausimą, 
Ribbentropo - Molotovo slaptą paktą, 
padarytą 1939 m., kuris ir buvo 
priežastimi II pasaulinio karo, mili
jonus išžudytų nekaltų žmonių.

Australijos vyriausybė stengiasi šį 
gėdos istatyma išleisti kaip galima 
greičiau, tai matome iš The Baltic 
Council of Australia pranešimo (M.P. 
Nr. 24).

"Yra numatyta, kad karo nusikal
tėlių įstatymo papildymas bus pateik
tas Parlamentui svarstyti sekančios 
biudžeto sesijos metu. Tačiau, tar
dymas ir galbūt apklausinėjimas 
apkaltintų asmenų bus vykdomas 
prieš (statymo priėmimą. ...tardy
tojai važinės j užjūrius bylos reika
lais..."

Australijoje Andrew Menzies ra
portą apie karo nusikaltėlius paruošė 
per pusę metų, kai tuo tarpu 
Kanadoje truko dvejus metus. Jung
tinėse Tautose yra užregistruota 
40,000 Karo nusikaltėlių, kurių sąra
šai dar tebėra laikomi paslaptyje, tuos 
sąrašus norima paskelbti š. m. rugsėjo 
mėnesį.

Praeitais metais Australija buvo 
vienintelis kraštas, kuris sutiko tą 
sąrašą asmenų paskelbti. Kai kitos 
valstybės dar ir šiandiena priešta
rauja: Britanija ir kt....

Tas Australijos skubėjimas išleisti 
(statymą ir pradėti tardymus, manau, 
daromas tam, kad etninės bendruo
menės nespėtų susiorientuoti ką tuo 
norima atsiekti. Trumpas laikas nelei
džia suprasti, kas darosi, kieno naudai 
tas viskas eina. Todėl mūsų pareiga 
skubiai apšviesti parlamentarus ir 
tautą, kaip galima plačiau, kad 
sulaikytume tą gėdos (statymą.

A. Mauragis.

Vietoj 

gėlių 
Pagerbdami

A.A.
Vytautą Bernotą 

vietoj gėlių, $20 aukojame 
"Mūsų Pastogei"

Irena ir Algis Milašai, 
Epping, NSW.

Newcastle Diskusijų Klube
Paskutinis Diskusijų klubo susirin

kimas (vyko birželio mėn. 6 d., prof. 
Vytauto Donielos bute. Paskaitą 
skaitė dr. Gerutis Kišonas pasirinkęs 
kalbėti, vietoj anksčiau paskelbtos 
temos apie užkrečiamas ilgas bendrai, 
apie vieną, turbūt pačią baisiausią t.y. 
A.I.D.S ligą (Acquired Immune Defi
ciency Syndrome", lietuviškai, apy
tikriai apibudinus, tai yra liga, kuri 
sunaikina žmogaus organizmo atspa
rumą bet kuriai ligai".).

Dr. G. Kišonas specialiai tam 
parsisiuntęs medžiagos iš autorite
tingų šaltinių, galėjo perduoti savo 
klausytojams visus, šiuo metu žino
mus, faktus apie A.I.D.S ligą. Mano
ma, kad ši nauja, baisi liga atsirado 
centrinėj Afrikoj, iš ten persimetė ( 
Haiti ir vėliau ( Ameriką, kur ji 
pasirodė 1979 m. San Francisco 
mieste, homoseksualų bendruo
menėje. Šiandien ji randasi beveik 
visose pasaulio šalyse: Australijoj 
atsirado 1983 m. ir nuo to laiko ja mirė 
jau 130 asmenų. Afrikoj ši liga siekia 
dabar jau milžiniškas proporcijas: 10 
milijonų užkrėstų ir, kas blogiau, 
vienodai vyrų ir moterų tarpe.

A.I.D.S yra lytinė liga ir buvo iš 
pradžių traktuojama kaipo specifiška 
homoseksualų vyrų bendruomenėms ir 
todėl kitiems nepavojinga.

Taip 1981-1986 m. Amerikoj iš 
12.000 vyrų, sergančių A.I.D.S 500 
jau mirė.

Apart to, kad tai buvo nauja 
nežinoma liga, šis tragiškai klaidingas 
ligos charakterio (vertinimas padėjo 
ligai sparčiai plėstis visoj bendruo
menėj. Nes su laiku paaiškėjo, kad 
AIDS kuri prasidėjo jų tarpe ir 
tebedominuoja homoseksualų grupes, 
gali užsikrėsti ir kiti: ne vien tik 
lytinių santykiu būdu, bet dar 
greičiau, per transfuzijas su Užkrėsto 
asmens krauju, dalinantis nestera- 
Uzuotomis narkotikų adatomis ir net 
gali būti perduota kūdikiu nėštumo 
metu iš užkrėstos motinos.

Ši tragiška padėtis įsivyravo dėl 
kelių priežasčių: l)kaip jau minėta, 
pradžioje dėl stokos bet kokių žinių 
apie A.I.D.S 2) dėl nukritusių mo
ralinių standartų. 3) dėl ligos vienos 
ypatingos savybės t.y. ilgo inkubacijos 
periodo, kuris trunka nuo 2-3 metų, 
bet gali užsitęsti 10 metų! Šitai daro 
ankstyvą diagnozę neįmanoma h- dar 
labiau sumažina galimybę kontroliuoti 
ligos plėtimą. A.I.D.S simptomai:

GORBAČIOVAS VIEŠĖS JA

Sovietų valdžios pareigūnai pra
neša, kad Gorbačiovas nori apsi
lankyti Niujorke ir susitikti su 
prezidentu Reagenu rugsėjo mėn.

Jeigu prieš tą apsilankymą bus 
susitarta panaikinti trumpų ir viduti
nių nuotolių raketas, tai JAV-bių ir 
Sovietų vadai pasirašys ginklų kon
trolės dokumentą išvakarėse bendro
sios konferencijos.

Tai būtų pirmas toks susitarimas po 
1973 m., kai susitiko JAV-bių 
prezidentas Nixon su Leonidu Brež
nevu.

Jeigu rugsėjo mėn. pavyks susitarti, 
tai Gorbačiovas viešės JAV-bėse 
dešimt dienų. Jis viešėtų Kalifor
nijoje, prezidento ūkyje, netoli Santa 
Barbara. 

temperatūra, prakaitavimas nakti, 
nuovargis, skausmai muskuluose ir po 
akim, padidėjusi tulžis ir limfinės 
gliandos, paleisti viduriai ir (vairūs 
odos uždegimai. Simptomai trunka 
apie 3 savaites, o po to atsiradusi 
depresija - dar 3 mėnesius. Po to 
simptomai gali nebepasikartoti. Liga 
turi tris kategorijas: "A" kategorija 
visada užsibaigia mirtim po 2-3 metų, 
"B" kategorijos 10-20 procentų 
ligonių su laiku pereina į "A", kiti 
pagerėja. Didžiausias procentas užsi
krėtusių priklauso "C" kategorijai: jie 
neturi jokių simptomų ir patys 
nesuserga, bet gali užkrėsti kitus, kas, 
be abejo, prisideda prie greito ligos 
plitimo. Akivaizdoj visų šių naujų 
faktę apie A.I.D.S atsirado panika ir 
pagieža homoseksualams, sykiu su 
stipria diskriminacija, ką dr. Kišono 
nuomone, niekam nepadės ir yra 
nenaudingas reiškinys.

Kadangi iki šiol nėra surasta vaistų 
A.I.D.S gydyti, nei skiepų nuo jos 
apsidrausti, pastangos turi būti deda
mos pristabdyti ligos greitą plitimą ( 
kuris vyksta beveik į 00 proc. per 
metus). Kai kas jau atsiekta: tvir
tinama, kad kraujo transfuzijos, dėka 
tvirtos kontrolės yra saugios jau nuo 
1985 metų; surastas tikinimo būdas 
("antibody test"), kuris parodo, ar 
asmuo turi A.I.D.S; narkotikų varto
tojams yra išduodamos švarios adatos. 
Šalia to, yra labai svarbu: a) 
supažindinti žmones su visais faktais 
apie šią ligą per spaudą, televiziją ir, 
siūloma, švirtimu Jau mokyklinio 
amžiaus jaunimo, b) panaudojimas 
visų prieinamų apsisaugojimo priemo
nių, kaip: tik monogaminių savitarpio 
santykių, kondonus ir kraštutiniu 
atveju, celibato, c) pavienio individo 
atsakomybės jausmas ne vien savo, 
bet visos bendruomenės labui kovoje 
su šia baisia liga. Nesilaikant jokių 
apsidraudimo priemonių ir žinant 
A.I.D.S ligos padėti Afrikoj, prana
šaujama, kad neradus skiepų, antrojo 
tjkstantmečio lūžyje A.I.D.S išžudys 
milijonus žmonių, panašiai kaip ato
minis karas.

Galbūt dar nei viena paskaita 
nebuvo iki šiol taip plačiai diskutuota.
Dr. Kišonui užbaigus kalbėti, klau
simai pasipylė iš visų pusių.

Sekantis susirinkimas, kurio data 
bus pranešta vėliau (vyks pas dr.Ge
ruti Kišoną. Paskaitą skaitys Zina 
Zakarauskienė.

Viktorija Kristensen
D. klubo reporterė.

V—BĖSE

Sovietų valdžios pareigūnai prašė ir 
amerikiečiai sutiko, kad Gorbačiovas 
aplankytų lėktuvų statybos fabriką 
pietų Kalifornijoje ir Silicon slėny, 
netoli San Francisco esantj kompiu
terių gaminimo ir (vairių tyrinėjimų 
centrą, į kurį žemesnio rango sovietai 
nebūtų (leidžiami. Gal Gorbačiovas 
net apsilankytų Disneyland? Tačiau 
abiems vadams nesusitarus dėl ginklų 
kontrolės, Gorbačiovas viešėtų tik 
Niujorke ir Vašingtone.

Amerikiečiai, valdžios pareigūnai, 
mano, kad Gorbačiovas nori apsilan
kyti JAV-bėse pasinaudodamas nu
matytu rugsėjo mėn. pasitarimu. 
Susitarus abiems pusėms dėl trumpų ir 
vidutinio nuotolio raketų, būtų padė
tas pirmas žingsnis bendros padėties 
sunormavimui.

A. A. 
VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, liūdesyje likusią žmoną Laimutę, jos šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Onutė ir Algis Kapočiai 
Olė ir Raimondas Volkai.

A. A.
Česlovui Žilinskui

mirus, Tadą ir Laimą Žilinskus ir jų šeimas giliai užjaučia ir kartu liūdi

Milda ir Vytautas Bukevičiai 
Tamara ir Benius Vigiliai.
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AUKŠČIAUSIAS PASTATAS VISAME
PAS A U L YJE

BRISBANE
Brisbane!“ bus pastatytas labai 

aukštas pastatas, vadinamas "Central 
Place", 445 metrų aukščio. Tai bus 
aukščiausias pastatas visame pasau
lyje.

Dabar aukščiausias pastatas yra 
Čikagos "Sears Tower", 443 metrų. 
Australijoj aukščiausias pastatas yra 
Sydnejuje "Centrepoint" - 324 met
rai.

"Central Place” Brisbanėje, kai bus 
pastatytas, tai bus žinomas, kaip 
aukščiausias pastatas, pastatytas ne 
JAV-bėse.

"Central Place" turės, 400 metrų 
aukštyje dviejų pakopų apjuosiančių 
visą pastatą aikšteles, iš kurių bus 
galima stebėti apylinkes ir gamtą. 
Giedrią dieną bus matomas Gold

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Gerbiamas Redaktoriau,

Perskaičius J. Mašanausko straipsnį 
"Lietuviška kooperacija" ("M.P." 
1987. 7. 27 Nr. 29) negaliu praleisti be 
komentarų dėl kalkurių netikslumų. 
Jame įdėta Povilo Baltučio fotografija 
su prierašu "Lietuvių kooperatinės 
kredito draugijos "Talka" vienas iš 
steigėjų ir ilgametis jos valdybos 
pirmininkas".

Povilas Baltutis nebuvo "vienas iš 
Talkos steigėjų". Jis įstojo į Talką 
nariu 1964 metais balandžio 11 d., 
taigi beveik po trijų metų, kai Talka 
jau buvo įsteigta ir pradėjo veikti.

Toliau rašant apie kooperaciją 
Lietuvoje minima Pienocentras ir 
Lietūkis, kaipo didžiausi gamintojų 
kooperatyvai. Jie nebuvo koopera
tyvai, bet atitinkamų kooperatyvų 
sąjungos: Pienocentras - Centralinė 
Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių 
sąjunga, o Lietūkis, r Lietuvos žemės 
ūkio kooperatyvų sąjunga.

Be to, Lietūkis nebuvo gamintojų 
kooperatyvas, kaip rašoma straips
nyje, bet grynai prekybinė organiza
cija, kurios tikslas buvo supirkti per 
kooperatyvus Iš ūkininkų grūdus ir 
aprūpinti juos taip pat per koopera
tyvus žemės ūkio mašinomis, trąšomis 
ir plataus vartojimo prekėmis.

Prijungus prie Lietūkio 1931 metais 
Lietuvos kooperacijos bendrovių į 
sąjungą buvo įjungti ir visi vartotojų 
kooperatyvai.

Tuomet Lietūkio prekyba buvo 
išplėsta ne tik per žemės ūkio 

Coast, kuris yra 100 km. nuotolyje.
Pastate bus 21 aukštas vien hotelių, 

65 aukštai įstaigų, du žemutiniai 
aukštai vien parduotuvių ir devynios 
plokštumos mašinų pastatymui.

"Central Place" pastate nuolatinai 
gyvens 10,000 įstaigų tarnautojų, 600 
viešbučių tarnautojų, 350 iki 400 
svečių kiekvieną dieną. į "Central 
Place" per metus atvyks nemažiau 
vieno milijono turistų.

Statyba šio pastato prasidės už 
dviejų mėnesių. Vienas iš to projekto 
direktorių pasakė, kad Sydney yra 
garsus savo uostu ir operos rūmais, 
Niujorkas - Empire State Building ir 
World Trade Centre, o Paryžius 
Eifelio bokštu.

"Central Place" Queenslandą išgar
sins visam pasauly.

kooperatyvus, bet ir visas vartotojų 
bendroves veikusias miestuose ir 
miesteliuose.

Rašant apie kooperaciją Austra
lijoje minimas ir Talkos Sydnejaus 
skyrius:
"... o 1987 metais įsikūręs Sydnejaus 
skyrius milijoną perviršijo per mažiau 
kaip dešimt metų". Sydnejaus skyrius 
buvo įkurtas 1978 m. gegužės mėn. 21 
d. ir pradėjo veikti tų pačių metų 
liepos mėn. 1 d. Taigi savo veiklos 
dešimtmetį galės švęsti tik ateinan
čiais metais. Metų data vietoj 1978 
atspausdinta 1987, gal būt, yra tik 
korektūros klaida.

Nežiūrint šių trūkumų straipsnis 
duoda šiek tiek informacijos apie 
lietuvių kooperatinę veiklą Lietuvoje 
Ir išeivijoje.

Reiškiu pagarbą 
J. Šniras.

PATIKSLINIMAS
Dėkojame J. Šnirui už pastebėtas 

paklaidas. Povilas Baltutis nebuvo 
"Talkos" steigėjas. Metų datoje 
korektūros klaida. Atsiprašome. Red.

Ger. Redaktoriau,

Sulaukęs brandaus amžiaus nebega
liu dalyvauti Spaudos baliuje, tuomi 
siunčiu $20 auką "Mūsų Pastogės" 
reikalams, kurią mielai laukiu kiek
vieną savaitę.

Sėkmės jūsų darbe.
Jonas Alkevičius, Hebersham, NSW.

eooo

Spaudos S-gos loterijoje galit laimėti 
AUKSO MONETĄ $700 vertėsi

Netikėtai mirus,

Česlovui Žilinskui

mieliems draugams Laimai ir Tadui reiškiame gilią užuojautą. 
Su Česlovu praleistos dienos mūsų mintyse liks visados.

Birutė ir Jonas Mašanauskai, Mitcham, Vic.

PAGERBTAS SKAUTININKAS
JUOZAS MAKULIS

Daug vandens nutekėjo nuo to 
laiko, kai Juozas Makulis pirmą kartą 
išgirdo apie gražiuosius skautiškojo 
gyvenimo tikslus ir principus, kurie 
uždegė jo širdyje norą gyventi 
prisilaikant skautų obalsyje skel
biamų dėsnių.

Neilgai teko laukti ir Juozas ne tik 
kad pats skautauja, bet organizuoja 
skautų judėjimą Kruonio gimnazijoje, 
kur, jam mokytojaujant, išdygo pirmoji 
skautų Vietininklja.

Ilgas ir gražus buvo Juozo Makulio 
skautiškas gyvenimas, kurio metu, 
šimtai jaunuolių, imdami iš jo pavyzdį, 
sėmėsi žinių ir ruošėsi geresniam 
ateities gyvenimui.

Karas...Tremtis...Emigracija...
Toli nuo tėvynės, net penktajame 

Kontinente, Juozas vėl ne tik vado
vauja lietuvių skautiškam gyvenimui, 
bet įsteigia pirmąją lietuvių savait
galio mokyklą ir yra kviečiamas būti 
pirmuoju Melbeurno lietuvių 
"VARPAS" sporto klubo pirmininku.

Taip - Juozas daug metų vėl dirba 
su lietuvišku jaunimu, kol amžius ir 
sveikata skelbia jam užtarnautą Dalyvis.

Sėdi iš kairės: A. Šimkus, A. Vaitiekūnas, sukaktuvininkas J. Makulis ir žmona 
Bronė skaito atsiųstus sveikinimus: dukters iš Altajaus ir sūnaus iš Kauno.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia Jus į "Svajonių" koncertą. 
Svajonės ir Arūnas Bruožis Canberroje, Lietuvių klube, rugsėjo 11 d., 
penktadienį, 7.30 vai. vak.

Svajonės ir Arūnas Bruožis Sydnejuje, Lietuvių klube, rugsėjo 13 d., 
sekmadienį, 2.30 vai. popiet.

Svajonės, Arūnas Bruožis ir Petras Račkauskas Geelonge, Lietuvių 
namuose, rugsėjo 19 d, šeštadienį, 7 vai. vak.

Svajonės, Arūnas Bruožis, Petras Račkauskas ir Petras Carla Melbourne, 
Lietuvių namuose, rugsėjo 20 d„ sekmadienį, 2.30 vai. popiet.

poilsį. Pasitraukia Juozas nuo orga
nizacinės veiklos, bet nenuleidžia 
rankų ir gražiai darbuojasi šeimyni
niame sode, kur pavyzdingai prižiūri 
įvairius vaismedžius, kurių vaisiais 
dažnai gardžiuojasi jo draugai ir 
pažįstami. Matome mes jį kartu su 
žmona beveik visuose mūsų tauti
niuose minėjimuose ir parengimuose.

Liepos mėnesio 7-tos dienos vakare 
skaitlingas Juozo buvusių bendra
darbių būrys susirinko į jo namus 
pagerbti ir pasveikinti jį 80-ties metų 
jubiliejaus proga, kur prie gardžiai 
paruoštų Bronės Makulienės užkan
džių ir vakarienės ilgai buvo kalbama 
apie praeityje nuveiktus įvairius 
darbus, o pagal Melbourno skauti
ninkų Ramovės vadovės sk. Jonės 
Žitkevičienės suorganizuotą prog
ramą sekė sveikinimai, linkėjimai ir 
dainos.

Tau Juozai - visi Australijos 
lietuviai skautininkai lenkia galvas ir 
didžiuojasi Tavimi, nes Tu visą savo 
gyvenimą gyvenai - Dievui - Artimui 
ir Tėvynei.

A. A.
VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, žmoną Laimą jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Veronika Petniūnienė 
Valė Stanevičienė 
Ona Palaitienė

Engadine, NSW.

Svajonės, Arūnas Bruožis ir Petras Račkauskas Adelaidėje, Lietuvių 
namuose, rugsėjo 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet.

Bilietų kaina - $8. Pelnas skiriamas Australijos Jaunimo kongresui.

VISUS KVIEČIAME ATVYKTI į

Husu Pastogės Baliu
Mūsų Pastogė Nr. 34 1987. 8. 31 pusi. 4
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STEBUKLU KAIMELYJE ME DJ U G O KJE

Rašo Jurgis Janušaitis
Mūsų grupės piligriminės kelionės 

planuose buvo numatyta lankytis 
Jugoslavijoje, Debrovnike, Split, o 
taip pat aplankyti ir Medjugorje 
kaimeli, kuriame jau 1981 m. birželio 
mėn. 24 d. šešiems jaunuoliams - 
jaunuolėms yra pasirodžiusi Dievo 
Motina Marija. Manau, kad Mūsų 
Pastogės skaitytojai yra anksčiau 
skaitę apie šių stebuklų vietą. 
Asmeniškai aš apie tą vietovę nedaug 
ką žinojau, o stebuklais, vykstančiais 
pasaulio dalyse taip pat neperdaug 
domėjausi.

Tik buvojant Jugoslavijoje ir ren
giantis vykti į tą kaimeli daugiau 
sužinojau ir apie Marijos pasirodymus 
jaunuoliams.

Jugoslavija - komunistų valdomas 
kraštas. Pats Medjugorje kaimelis 
glūdi tarp kalnų, labai menkas. 
Gyventojai, atrodo, neturtingi, namai 
menkučiai, kaimelį supa kalnai, o taip 
pat ir kiek lygumų, kuriose matyti 
dirbamosios žemės rėžiai, daržai.

Mūsų grupė kaimeli aplankyti 
pasirinko šv. Jono dieną, birželio 24 d. 
Tą dieną sukako lygiai šešeri metai 
nuo pirmojo Marijos pasirodymb jau
nuoliams.

Keliavome vingiuotais, stačių pa
krančių keliais. Žvelgiant i hori
zontus buvo matyti Adrijos jūra, 
nuostabūs vaizdai, tačiau čia pat po 
kojų prarajos veikė gąsdinančiai.

Autobuse 36 keleiviai, mūsų grupės 
vadovas kantrusis, tėviškai visais 
besirūpinąs kun. dr. Kęstutis Trima
kas. Ekskursiją lydi vietinė jaunutė, 
simpatinga gidė Vania. Netrukus, 
kelionę pradėjus, autobuse ima skani 
bėti gražios lietuviškos giesmės, 
kurias veda balsingieji dr. Petras 
Kisielius, Aldona Underienė, Albina 
Bačkauskienė, o jiems pritariame visi 
autobuse esantys keleiviai.

Artėjame prie Medjugorjes. Keliai 
užtvenkti autobusais, lengvomis maši
nomis. Tai piligrimai- maldininkai, 
ekskursantai vykstą į stebuklų vietą. 
Pagaliau ir mes kaimelyje. Vadovas 
kun. dr. K. Trimakas aukštai iškelia 
Lietuvos vėliavą - trispalvę ir jo 

Lietuviai audiencijoje pas Šv. Tėvą, birželio 27 d.
Nuotrauka J. Janušaičio.

įkandin seka visa grupė per kaimelį į 
Apsireiškimo ir kryžiaus kalną. Kelias 
per laukus, tolimas, vingiuotas. Šil
toka, net tvanku. Dalis mūsų grupės 
žmonių ima pavargti ir Apsireiškimo 
kalno papėdę pasiekę supasuoja. 
Tačiau grupės vadovas, nešąs tri
spalvę, kopia į Apsireiškimo kalną, 
didelė dalis mūsiškių seka jį. Čia 
skamba kun. dr. K. Trimakio maldos 
žodžiai, aidi lietuviškos giesmės. 
Kaine po kryžium suklumpa mūsų 
maldininkai, vėl aidi Marijos giesmės 
garsai Apsireiškimo kalne. Televizijos 
reporteriai atsuka kameras, filmuoja, 
vėliau rodo žmonėms. Apsireiškimo 

kalnas puošiasi kukliu kryžiumi, ji 
supa apie pusšimtis įvairių, paprastų 
ir meniškai pagamintų kryžių. Skurdi 
augmenija. Kelias į kalną grubus. Juo 
maldininkai eina kruvinomis kojomis ir 
basi. Kun. dr. K. Trimakas kalne su 
grupe meldžiasi už Lietuvą, prisimena 
Lietuvos krikštą, jubiliejų, prašo 
Dievo Motinos Marijos užtarimo 
kenčiančiai lietuvių tautai ir globos.

Mūsų keletas sugrįžome į kaimelį, 
kur naujai pastatytoje bažnyčioje ir ją 
supančiose aikštėse bei parke netru
kus prasidės specialios pamaldos. 
Žmonių minios. Vietinių teigimu, esą 
tą dieną buvę apie 100.000.

Nuostabus žmonių maldingumas. 
Suklupę, rožinius rankose laikydami 
nepaprastai karštai meldžiasi. Girdėti 
įvairių tautybių kalbos. Mes maldas 
kalbame ir atsakome lietuviškai. Šiose 
pamaldose mūsų tik keletas. Kiti 
tebesimeldžia Apsireiškimo kalne.

Nuostabiai gražiai, lotyniškai, 
skamba litanija. Bažnyčioje vadovauja 
dvasiškis, o minios jam atsako. 
Garsiakalbiais maldos aidi visose 
plačiose kaimelio apylinkėse.

IR ŠTAI NEPAPRASTAS 
NUOTYKIS

Čia prašau mielus skaitytojus 
tikėti, ar netikėti. Tyčiotis, paneigti, 
savaip komentuoti šį mano regėtą 
pasakojimą, įvykusį giedant litanijų.

Apie 6 val.45 min. po pietų, giedant 
litaniją, staiga ėmė keistis oras. Saulė 
aukštai, skaisčiai dar švietė, bet orui 
keičiantis, ėmė rodytis lyg prieblanda, 
melsvuma. Tuo metu iš parko ėmė 
veržtis žmonės arčiau prie bažnyčios, 
į didelę aikštę. Tada juokaudamas 
saviškiams sakau, nejaugi ir čia kas ką 
apvogė, bet panorau eiti pasižiūrėti, 
kas gi ten dedasi. Matau, kaip 
tūkstančiai žmonių, rankomis akis 
prisidengę, žiūH į saulę. Aikštėje 
suklupę jauni ir vyresnieji - vyrai lr 
moterys sudėję rankas ir jas iškėlę į 
saulę, rožinius rankose laikydami, 
susikaupę žiūri į saulę. Kaikuriems 
rieda ašaros.

Tada pradėjau žiūrėti ir aš. 
Nuostabus vaizdas saulėje. Iš karto 
matau didelę monstranciją, spindu- 

lluojančlą žibančiais spinduliais. To
kią monstranciją esu nekartą matęs 
mūsų bažnyčiose. Jos viduryje, kur 
būna Ostija, didelė šviesa. Joje 
žaidžia mažyčiai, tarytum angeliukai 
su sparneliais. Jų esama bažnyčių 
skliautuose, o šį kartą didesni ir 
mažesni jie juda monstrancijos viduje. 
Ostijos vietoje.
TADA STAIGA NUŠVINTA
VISAS DANGUS DIDELE ŠIESA

Po to regiu lyg mėnulį, be jokių 
spindulių, tik nuo Jo tolsta tamsė- 
jantys šešėliai. To mėnulio vidus 
šviesus. Jame vėl pasirodo tie patys 

dievukai, kaip juos vadinu. Jie juda, 
žaidžia. Ir staiga iš lyg pakalnės ima 
kilti siluetas. Pirma rodosi lyg galva, 
panaši į vienuolės, vėliau siluetas 
didėja, kyla, artėja ir matau siluetą, 
panašų į moters vienuolės, arba 
Marijos figūrą. Tačiau nei veido, nei 
rankų, nei kojų nebuvo matyti. Tik šis 
nuostabus siluetas. Negirdėjau jokio 
balso. Apie siluetą vis žaismingai 
judėjo tie angeliukai. Po to vėl nušvito 
didele šviesa dangus. Pranyko mėnulis. 
Staiga vėl didelė monstrancija, jos 
viduje tie patys angeliukai. į saulę 
galėjau žiūrėti paprastomis akimis ir 
paprastais akiniais. Tik po antrosios 
dalies šviesos ir monstrancijos pasiro
dymo pajutau akyse lyg spaudimą, 
tada regėjimą nutraukiau.

Šalia stovėjusi moteris tuo pačiu 
metu žiūrėdama į saulę ėmė šaukti: 
žiūrėk, žiūrėk, fotografuok (kalbėjo 
angliškai). Bandžiau daryti nuo
trauką, per aparato langelį dar buvo 
matyti tas vaizdas, bet su paprastu 
aparatu nuotrauka neišėjo. Šalia 
manęs buvo ir viena lietuvė, Marcin
kienė. Ji sakė, kad mačiusi kažką 
saulėje kintant, bet pradėjusi ašaroti 
ir negalėjusi matyti.

Tuo metu bažnyčioje ir aikštėse 
nutilo maldos, litanija. Apsakyti šį 
reiškinį sunku. Jis sukrėtė ir mane. 
Reikia pačiam pergyventi.

Po kelių dienų Romoje, Vatikane, 
audiencijų salėje šaukia mane dr. P. 
Kisielius, čikagiškis ir sako: žiūrėk, 
štai viena moteris iš Australijos, 
Melbourno pasakoja beveik panašų 
nuotykį iš Medjugorje. Su šia moterim, 
nors ji sakėsi mane pažįstanti, gaila 
nebeteko po koncerto susitikti. Neži
nau tos ponios pavardės. Būtų gera, 
kad ji taip pat atsilieptų ir papasa
kotų ką regėjusi ir kada.

Viena amerikietė liepos 13 d. 
Daytona Beach New Journale aprašo 
taip pat savo regėjimą, tik ji mačiusi 
tabernakulį ir kitus reiškinius. Ži
noma, gal kai kam atrodys, kad 
pasakoju istorijas. Valia kiekvienam 
priimti ar atmesti šį mano pasakojimą, 
bet taip yra nutikę.

Tad, mieli skaitytojai, jeigu turėsite 
progos ir sąlygų, susipažinkite su šia 
istorija, stebuklinguoju kaimeliu, jau
nuolių pasakojimais.

Tai įdomu, tuo labiau kad nutiko 
komunistų valdomame krašte, kur 
jaunuoliai buvo tardomi, kalinami, ir 
net vienas vyskupas esąs priešingas 
prieš šiuos stebuklus. Bet milijonai 
maldininkų keliauja į šį kaimelį, 
nuostabiai meldžiasi ir tai liudija, kad 
kas nors yra nutikę.

O gal Dievo Motina Marija ir nori 
sukrėsti net komunistinį pasaulį, kad 
išpažintų Kristų.

A. A.
inž. VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, jo žmonai Laimutei, sūnums dr. Viktorui ir Algučiul, dukrai 
Reginai, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime

Elena ir Izidorius Jonaičiai, Epping, NSW.

A. A.
VYTAUTUI BERNOTUI

staiga mirus, jo šeimą likusią skausme nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Ričardas ir Juozas Gervinai, Liverpool, NSW.

Brangiam mūsų pirmininkui

inž. VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, jo žmonai Laimutei, sūnums dr. Viktorui ir Algučiul, dukrai 
Reginai, giminėms Ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Lietuvių inžinierių ir architektų s-gos Sydnejaus skyriaus nariai.
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TRUMPAI 
IS VISUR

Apie 4,000 lenkų išleistų į Italiją su 
turistinėmis vizomis pastarųjų 3 
mėnesių bėgyje, atsisako grįžti į 
Lenkiją. Jie bando emigruoti į JAV, 
Australiją ar Kanadą.

Net dvi Sovietų delegacijos, viso 
220 asmenų, atvyko į JAV dalyvauti 
kas met ruošiamoje konferencijoje 
gvildenti JAV - Soviet tarpusavio 
santykių. Pagrindinei delegacijai va
dovauja Sovietų užsienių reikalų 
ministerio pavaduotojas Vladimiras 
Petrovsky.

Sovietai ištrėmė japonų karo laivy
no atstovą Maskvoje, apkaltinę Jį 
šnipinėjimu Odesos uoste. Taip pat 
ištremtas ir vienas iš Mitsubiši firmos 
atstovų Maskvoje. Japonai savo ruož
tu paprašė vieną iš Sovietų preky
binės delegacijos narių išvykti iš 
Tokijo dėl industrinio špionažo.

Devyniolikmetis čekas jaunuolis 
pabėgo iš Čekoslovakijos, nuskris- 
damas iki Vienos savo gamybos 
primityviu sklandytuvu, prie jo pritai
sęs motorą. Iš Vienos jis nelegaliai 
nuvažiavo į Vakarų Vokietiją, kur 
pasiprašė politinio prieglobsčio.

▲
Birželio mėnesį šiitų pagrobtas 

amerikietis žurnalistas Charles Glass 
rugpjūčio mėn. 18 d., pabėgo nuo 
grobikų, laikiusį jį Beiruto priemies
tyje, vieno pastato 7-tame aukšte. 
Glass laimingai pasiekė sirijiečių 
karius Lebanone, kurie jį Damaske 
grąžino JAV ambasadai.

Prancūzų ekspedicija mažo povan
deninio laivo "Nautile" pagalba 
dasigavo iki 1912 m. nuskendusio 
Titaniko ir iš laivo seifo išėmė odinį 
maišą su brangenybėmis.

Singaliečiai, nepatenkinti Šri Lan
kos vyriausybės susitarimu su tamilais 
sukilėliais, bandė nužudyti Šri Lankos 
prezidentą Junius Jaywardene. Jam 
posėdžiaujant parlamento rūmuose su 
savo partijos nariais, įmestos dvi 
granatos. Žuvo vienas ir sužeisti 5 
ministerial bei 15 parlamento narių. 
Lengvai sužeistas ir min. pirmininkas 
Ranasinghe Premasada. Prezidentas 
išliko nepaliestas.

▲
Rugpjūčio 25 d. laidoje Sovietų 

oficiozas Izvestija pripažino, kad 
Lietuvoje rugpjūčio 23 d. įvyko 
tautinės demonstracijos, nors dėl jų 
sukurstymo kaltina vakarus.
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SYDNEJUJE
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 16 dieną i Sydnejaus 
Apylinkės metinį susirinkimą atvyko 
60 narių.

Nebuvo tikėtasi tokio gausaus 
tautiečių dalyvavimo žinant, kad 
didelė grupė veiklių Apylinkės tau
tiečių savaitgalį praleido išvykoje į 
kalnus.

Susirinkimą atidarė A. Giniūnas, 
pakviesdamas pirmininkauti Br. Sta- 
šionį ir protokolo surašymui V. 
Augus tinavičių.

Nariams pritarus, pakviestieji atsi
sėdo, prie prezidiumo stalo. Pirmiau
siai buvo perskaityti metinės veiklos 
ir iždininko pranešimai. Skaitė A. 
Giniūnas. V. Patašius perskaitė Revi
zijos komisijos aktą, kuris derinosi su 
Apylinkės valdybos iždininko prane
šimu. Iz. Jonaitis, Garbės teismo 
pirmininkas, su pasigėrėjimu ir pasi
didžiavimu prisipažino, kad nieko per 

dvejus metus nėra nuveikęs, nes 
Apylinkėje klesti santalka, vienybė ir 
broliškas sugyvenimas. Taigi Garbės 
teismas bylų neturėjo.

Šiais metais kandidatų į valdybą 
nestokojo ir iš sudaryto sąrašo pagal 
balsų skaičių išrinkti:

J. Z inkus
A. Giniūnas
Dr. R. Kavaliauskaitė
G. Grybaitė ir
A. Savickienė.

Kandidatai: J. Zakaras, Br. Dam
brauskas ir Pr. Sakalauskas.
Revizijos komisija, susirinkimui pap
rašius, pasiliko dar dviems metams. Ją 
sudaro: V. Patašius, A. Reisgys ir' 
Br. Stašionis.
Garbės teismą teko rinkti, nes buvęs 
sąstatas stokoja kelių narių.

į Garbės teismą yra išrinkti šie 
asmenys. Iz. Jonaitis, B. Barkus, A. 
Kramilius, St. Skorulis ir J. Kedys. 
Kandidatai: A. Meiliūnienė ir V. 
Bitinas.

Diskusijoje dėl Apylinkės veiklos 

reikšmingesnių klausimų bei nusis
kundimų neatsirado. Dauguma buvo 
nustebinti finansiniu stoviu. Apylinkės 
iždas viršija aštuonius tūkstančius 
dolerių. Pinigai laikomi "Talkoje", 
kurios didžioji dalis yra paskolinta 
klubui, viena paskolintosios sumos 
dalis be procentų, o kita iš 12 proc. 
Patvirtinus buvusios valdybos veiklą 
buvo išklausyti vietos organizacijų 
pranešimai;
Dainos choro ir Pavergtųjų Tautų 
komiteto atstovo, kuriuos padarė A. 
Kramilius.

V. Patašius - Jungtinių Baltų 
komiteto ir E. Lašaltis - sporto klubo 
"Kovo".
Diskusijose buvo iškelta vertingų 
sugestijų ir pasiūlymų. V. Augusti- 
navičius, informuodamas iš atstovų 
suvažiavimo Melbourne, iškėlė finan
sinę dabartinės Krašto valdybos 
padėtį. Visų mūsų pareiga finansiniai 
paremti, ypač šiais metais. Krašto 
valdyba atlieka mūsų Bendruomenei 
reikšmingus darbus.

Pr. Mikalauskas siūlė pravesti 
rinkliavą ir dauguma šiai minčiai 
pritarė. Reikia tikėtis, kad nauja 
Apylinkės valdyba praves rinkliavą.

Buvo iškelta naujų pasiūlymų ir 
sugestijų dėl pramatyto statyti pa
minklo Canberroje. A. Mauragis nuo
gąstavo jo išlaikymu ir apsauga. Teko 
girdėti apie latvių ir estų pagei
davimą statyti bendrą pabaltiečių 
paminklą.

Visos sugestijos ir pasiūlymai, jeigu 
juos iniciatoriai paruoš, turėtų būti 
nusiųsti Krašto valdybai, kuri viską 
aptarusi, galėtų patiekti Tarybos 
suvažiavimui, kad svarstytų. Pa
minklas greitu laiku nebus pastatytas, 
taigi pakeitimus galima daryti.

Priimta rezoliucija Molotovo - 
Ribbentropo sutarties klausimu, kuri 
bus pasiųsta Krašto valdybai.

• Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
V. A.
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Spaudos S-gos loterijoje galit laimėti 
AUKSO MONETĄ $700 vertėsi

EKSKURSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS
Marija Remienė

PO NAZARETO SUTINKAME IR 
LIETUVIU. I

K R AŠT US

Senas miestelis glaudžiasi prie 
uolėtų kalnų. Mūsų gidas Izakas 
kviečia visus išlipti. Nazaretas - kur 
gyveno šventoji šeima, kur Kristus 
praleido savo jaunystę ir kur jis 
subrendo. Čia jis augo ir gyveno, 
žaidė su vaikais, nesiskirdamas nuo 
kitų. Šią vietą Dievas pasirinko, "Kur 
žodis tapo kūnu ir gyveno tarpe 
mūsų".

Einame siauromis, vingiuotomis 
gatvelėmis į kalniuką. Gidas sustoja 
prie didingos ir moderniškos Apsireiš
kimo bažnyčios. Tai vieta, kur gyveno 
Marija ir kur jai angelas apsireiškė 
pasakydamas, kad ji bus Dievo motina.

Bažnyčia buvo tris kartus statyta ir 
sugriauta. Naujausia bažnyčia pasta
tyta virš senosios ir užbaigta tik 1970 
metais. Dabar ši vietovė priklauso 
pranciškonams. Bažnyčios kieme mus 
pasitinka arabas katalikas. Jis kalba 
angliškai, paaiškina, kaip laikytis 
bažnyčioje ir kurioje vietoje negalima 
visai kalbėti. Jis ranka parodo 
šventovę pirmame aukšte: kukli, gana 
tamsi bažnyčia, kur meldžiasi ir 
medituoja maldininkai ir rekolek- 
tantai kunigai. Antras aukštas yra 
skirtas visiems. Tai italo architekto 
projektas, puošni, skoninga ir moderni 
bažnyčia, kuri apgaubia dvi švento
ves: viena pastatyta ant vietos, kur 
gyveno Marija, kita- kur gyveno jos 
sužadėtinis Juozapas. Požemiuose yra 
uolos likučiai, tai šv. Juozapo dirb
tuvė. Ne vienas mūsų norėjo skirti 
šiai vietovei daugiau laiko. Tačiau 
laikrodžio rodyklės greit sukosi. Prieš 
apleidžiant bažnyčią, arabas jau laiko 
atkištą ranką, vadinasi, duok dolerį. 
Dar už dolerį jis kieme mielai 
fotografuojasi su mūsų turistais. Jo 
vardas buvo Juozapas ir, prieš 
atsisveikinant, pasižadėjo danguje vėl 
susitikti.

Lipame į autobusą, ir mintyse man 
kyla klausimas, kaip galima trumpai 
popieriuje perduoti tokius gilius 
įspūdžius apie šias aplankytas šventą
sias vietas.

Čia pat, gatvių sankryžoje, Marijos 
šaltinis - šulinys, iš kurio ir Kristaus 
laikais ir dabar šis miestukas ir 
apylinkė gauna vandenį. Nėra abejo
nės, kad Marija ir Kristus ateidavo 
pasisemti vandens iš šio šaltinio. Saulė 
rieda žemyn, autobusas sustoja tik 
trumpai, pakankamai laiko mūsų 
forografams nufotografuoti tą istorinį 
šaltinį. Keliautojų tarpe jaučiamas 
nuovargis, .grįžtame, atgal (.Tiberijaus. 
Mūsų Pastogė Nr. 34 1987. 8. 31 pu 

miestelį prie Galilėjos jūros. Pakeliui 
paskutinė sustojimo vieta Kana.

Kana yra žinoma visam krikščio
niškam pasauliui, nes joje Kristus 
padarė pirmą stebuklą, vandenį pa
versdamas vynu. Kanoje yra dvi 
mažos bažnytėlės - viena graikų 
ortodoksų, kita pranciškonų. Pasta
roji pastatyta vietoj, kurioj tradiciniu 
įsitikinimu įvyko vestuvių puota. Čia 
yra didesni ir mažesni molio ąsočiai, 
panašūs į naudojamus Kristaus laikais.

Na, krautuvėlių su suvenyrais 
apstu. Kitoje gatvės pusėje nuo 
bažnytėlės buvo galima nusipirkti 
skanaus Kanos vyno ir suvenyrų. 
Mūsų turistai, už dyką pavaišinti tuo 
vynu, jo prisipirko ir tolimesnei 
kelionei. Kai kam jo užteko net 
vykstant per Egipto dykumas.

Kur bekeliausi, visur galima sutikti 
savų tautiečių. Prieš piet, keliantis į 
Persimainymo kalną, trumpai pasis
veikinome su kun. dr. F. Jucevičium. 
Tai buvęs montrealietis, dabar gy
venąs Romoje. Jis skubėjo toliau 
savais keliais, o mes kėlėmės į kalną.

Po vakarienės Tiberijoj mūsų gidas 
Icakas pakvietė visus kartu pa
bendrauti ir pasidalinti įspūdžiais. Tai 
buvo paskutinis vakaras jo globoje. 
Šiame Tiberijos viešbutyje, atrodo, 
buvo vien tik turistai. Mūsų grupė 
susirinko salėje ir po kiek laiko, 
Danguolei diriguojant, ėmėm dainuoti 
lietuviškai. Pasirodo, čia nakvojo trys 
jauni lietuviai iš Vakarų Vokietijos, iš 
Stuttgardo. Ir jie mielai prisidėjo prie 
mūsų kompanijos, tik dainuoti lietu
viškai jiems buvo sunku.

Kitą dieną, pasiekus Tel Avivą ir 
mūsų turistams garsiai besišne
kučiuojant prie viešbučio, atsirado 
lietuvių žydų iš Lietuvos: vieni jau 
atvykę prieš daug metų, kiti gyveną 
čia tik kelerius metus. Jie mielai 
pasišnekučiavo su mumis, ypač klau
sinėjo apie Lietuvą. Tel Avive 
lietuviai žydai turi savo klubą, kur jie 
susirenka pabendrauti ir prisiminti 
gerus laikus.

BALANDŽIO 27 D.

Prie viešbučio durų mūsų laukia 
autobusas su vairuotoju Joške. Netoli 
važiuojame, tik prie Galilėjos jūros 
pakraščio, kur visus turistus susodina į 
nedidelius motorinius laivus ir kelia
mės į kitą ežero pusę. Tuo tarpu mūsų 
autobusas aplekia aplink ir pasitinka 
mus kitoje ežero pusėje. Laive 
sutinkame ir kitų turistų, vis iš 
Amerikos. Kalba nesimezga, mes 
prisilaikome savųjų tarpe ir sten- 
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giamės grožėtis vaizdais.
Kitoje Galilėjos ežero pusėje yra 

pastatyta bažnyčia toje vietoje, kur 
Kristus padaugino žuvis ir duoną. Ši 
Padauginimo bažnyčia priklauso vo
kiečiams. Toliau važiuojame į kalną. 
Šioje vietoje pastatyta moderni aš
tuoniakampė Palaiminimų bažnyčia, 
priklausanti italams. Jos aštuoni 
kampai simbolizuoja aštuonis palaimi
nimus. Tuo metu bažnyčioje vykstant 
šv. Mišioms, kun. J. Duoba perskaitė 
aštuonis palaiminimus bažnyčios kie
me.

Mūsų šventraščio kelionė eina j 
galą. Autobusas rieda prie Vidur
žemio jūros į Haifą. Haifa yra trečias 
savo didumu miestas Izraelyje. Šiuo 
metu gyventojų skaičius siekia 350 
tūkstančių su kaupu. Be to, tai vienas 
senesnių miestų Izraelyje. Visa 
didžioji Izraelio industrija yra su
telkta Haifoje. Čia yra šio krašto 
svarbus uostas. Haifos miestas pasis- 
kleidęs pagal Viduržiemio jūrą ir 
gražųjį Karmelito kalną. Kalno viršū
nėje yra karmelitų vienuolynas. Kaip 
ir kiti šio krašto miestai, sugriautas ir 
vėl atstatytas. Kelis sykius buvo 
sunaikintas ir karmelitų vienuolynas. 
Šiuo metu karmelitų vienuolyno 
viršininkas yra žydas konvertitas. Jį 
mūsų gidas gerai pažįsta. Autobusui 
sustojus prie vienuolyno durų, mūsų 
laimei tuoj pat išėjo ir pats viršinin
kas. Po trumpo pasisveikinimo žydiš
kai su gidu Icaku, viršininkas papasa
kojo mums visą šio karmelitų vienuo
lyno istoriją.

Vienuolyno viršininkas, dalyvavęs 
Izraelio kare, matęs dąug kraštų ir 
vargo, paaukojo savo gyvenimą Kris
tui. Jo apdaras buvo vargingas, bet Jo 
veidas spindėjo. Puikiai kalba angliš
kai ir, be to, dar vartoja 10 kitų 
kalbų.

Haifoje yra ir naujausios Bahai 
religijos centras. Bahai religija prasi
dėjo 1844 metais ir turi apie 2,000,000 
pasekėjų. Šventykla apsupta gražiu 
parku, tačiau negalėjom jo aplankyti. 
Tuo metu vyko kongresas. į kongresą 
buvo suvažiavę tos religijos nariai iš 
visų pasaulio kraštų.

Trumpai pravažiavę pro gražųjį 
Viduržemio jūros pakraštį, palikome 
Haifą. Sekėme derlingos gamtos 
vaizdus. Čia puikiai auga Javai,, 
įvairūs vaismedžiai, ypač, matyti 
didelės bananų plantacijos. Kasmet 
yra du derliai. Žiemos nėra, klimatas 
švelnus, pakankamai drėgmės. Ne
dirbamų laukų plotuose gausu geltonų 
ramunių. Jos kitokios negu šiaurės 
kraštuose. Auga kaip krūmai, o dabar 

pavasarį pats žydėjimo metas. Tarpe 
geltonų ramunių nusagstyta rau
donom aguonėlėm. Raudonos aguo
nėlės lydėjo mus nuo Jeruzalės per 
Egiptą ir Graikiją. Taip ir norėjosi 
dainuoti kartu su poete: "Gražios 
visos laukų gėlės, bet gražiausios 
aguonėlės".

Pusiaukelyje nuo Haifos iki Tel 
Avivo paskutinis mūsų sustojimas 
buvo Cezarijoj. Cezarija buvo Herodo 
Didžiojo įkurta 20 m. prieš Kristaus 
gimimą. Ši vietovė turi didelę istoriją. 
Čia žydai 66 metais sukilo prieš 
romėnus. 1101 metais Cezarija buvo 
užimta kryžiuočių, vėliau Saladino 
armijos ir ėjo iš rankų į rankas, kol 
buvo visai sunaikinta.

Cezarijos tvirtovė primena mums 
panašias matytas tvirtoves ir kitose 
vietose, kad ir Trakų pilį. Iš storų 
sienų, vartų, gilių griovių, tiltų ir 
pačios tvirtovės mūrų dabar telikę 
yra griuvėsiai. Netoliese susėdome 
buvusiame amfiteatre. Dabar šis 
amfiteatras atstatytas, jame vyksta 
žymūs koncertai po atviru dangum. 
Priešais teatrą - Viduržemio jūra. 
Gidas trumpai susumavo mūsų penkių 
dienų ekskursiją po šventas vietas. 
Matėm Jeruzalę sujungtą, gražią, 
gyvą ir laisvą - kuo žydai didžiuojasi. 
Tuo tarpu Cezarija griuvėsiuose, kaip 
pranašų buvo išpranašauta.

Nuo vadovo - gido priklauso visas 
ekskursijos pasisekimas. Mūsų laimei 
mes turėjome tokį gidą Izraelyje. Jis 
puikiai žino istoriją, biblines vietoves, 
įdomu jo klausytis. Pagaliau pasako
jimas eina į galą. Artėjame prie Tel 
Avivo. Čia jo namai, čia mūsų 
paskutinė naktis Izraelyje.

Izraelyje - trys žymiausi miestai, ir 
gidas taip juos apibūdina: " Haifa liks 
amžinai, Tel Aviv - valdyti kraštą ir 
Jeruzalė vieta melstis".

Tel Avivas - žydų miestas. Šiame 
mieste nėra nei krikščionių bažnyčių, 
nei mečečių. Miestas jaunas, pradėjęs 
kurtis 1909 metais. Važiuojant miesto 
gatvėmis, nieko įdomaus nematyti. 
Tel Avive įsikūrė žydų emigrantai iš 
visų kraštų, įskaitant ir iš Lietuvos. 
Jų antplūdis ir išaugino miestą iki 
pusės milijono gyventojų. Kita pusė 
milijono gyvena priemiesčiuose. Tel 
Avive buvo paskutinė mūsų grupės 
nakvynė Izraelyje.

Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 35
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SOVIETU SĄJUNGA - AUSTRALIA 
116:88 (52:47)

Tokiu rezultatu baigėsi antros 
tarpvalstybinės krepšinio rungtynės 
Adelaidėje, " Apolo" stadione. Stadio
nas nesutalpino visų norinčių pama
tyti, bet nežiūrint to, žiūrovų tarpe 
matėsi labai daug lietuvių, nes visi 
norėjome pamatyti kaip žaidžia mūsų 
tautiečiai Raimondas - Šarūnas Mar
čiulionis ir Valdemaras Chomičius. 
Čia pat norisi pasakyti, kad Š. 
Marčiulionis ir V. Chomičius tautiečių 
neapvylė, pademonstravo nepaprastai 
gražų krepšinio žaidimą, puikus 
kamuolio valdymas, tikslios pasuotės 
ir taikliai mėto iš visokiausių pozicijų 
bei distancijų. Abu sužaidė rezultaty
viausiai ir Šarūnas pelnė 25, o Valdas 
24 taškus.

Po rungtynių Adelaidės rytinis 
dienraštis "Advertiser" Š. Marčiu
lionio žaidimą apibūdino maždaug 
taip: "Raimondas Marčiulionis sužai
dė sensacingai Sovietų rinktinėje. Jo 
tolimi metimai ir veržlumas buvo 
tokio standarto kurį mes labai retai 
matome Australijoje".

Šia proga norėčiau paaiškinti kodėl 
Marčiulionis lietuviškoje spaudoje ir 
privačiame gyvenime yra vadinamas 
Šarūno vardu, o australiškoje spaudoje 
bei programoje Raimondas. Aš pa
klausiau Šarūno kodėl taip yra, tai jis 
pasakė, kad jo pirmas vardas yra 
Raimondas, bet šeimoje, spaudoje 
Lietuvoje ir draugai jį vadina Šarūno 
vardu. Man jie padovanojo lietuvių 
kalba krepšinio knygą "Šalies ir 
Europos Aikštės" ir pasirašė Valdas 
Chomičius ir Šarūnas Marčiulionis.

Dabar grįžtant prie tarpvalstybinių 
rungtynių, norėtųsi pacituoti kaip 
Šarūno žaidimą įvertino popietinis 
dienraštis "The News": "Raimondas 
Marčiulionis gali žaisti bet kurioje 
pasaulinės klasės komandoje, nors ir 
nepasižymi labai aukštu ūgiu. Marčiu
lionis pelnė daugiausiai taškų, jo 
taiklumas 80 proc., tiksliai perdavė 7 
pasuotės kurios baigėsi taikliais 
metimais ir žaidė tik 25 minutės!"

Šarūnas Marčiulionis yra 23 metų 
amžiaus, ūgis 196 cm., krepšinį 
žaidžia Vilniaus "Statyboje", kaip ir 
"Žalgiris" aukščiausioje lygoje. Stu
dijuoja žurnalistiką, vedęs ir augina 
6 mėn. dukrą Kristę. Jo žmona Ingrida 
taip pat žaidžia krepšinį Vilniaus 
"Kibirkštyje", aukščiausioje lygoje.

Valdemaras Chomičius yra 28 metų 
amžiaus, ūgis 190 cm., krepšinį 
žaidžia Kauno Žalgiryje" kuris lai
mėjo čempionų titulą Sov. S-gos 1985, 
1986 ir 1987 metais.

Valdemaras Sov. S-gos rinktinėje 
žaidžia nuo 1979 metų kuri išsikovojo 
Pasaulio čempionų 1982, vi
cečempionų 1986 ir Europos nugalė
tojų titulą 1985 m. Vedęs, augina 
dvi dukras, jo profesija kūno kultūros 
mokytojas. Abu krepšininkai labai 
draugiško būdo, mėgsta lietuvių 
kompaniją, tad kiti komandos draugai 
jiems pavydi, nes kur jie nuvažiuoja, 
ten juos pasitinka lietuviai. Prieš 

rungtynes padraugavome tik kelias 
valandas po treniruotės, bet po 
rungtynių nuotaikingai laiką pralei
dome iki paryčių...

Be to šioje rinktinėje žaidžia ir 
estas Tilj Sokk ir latvis Gundars 
Vėtra, kurio pavardės nebuvo progra
moje. Komandoje žaidžia 4 ukrainie
čiai, o kiti 4 rusai.

Pirmose rungtynėse Perth Australia 
pralaimėjo 85:99, o po Adelaidės 
susitikimo, Canberroje vėl pralaimėta 
79:93.

Sov. S-gos rinktinė dar gastroliuos 
Naujoje Zelandijoje ir Singapūre ir į 
namus sugrįš tik rugsėjo 2 dieną. Tai 
matosi, kad programa labai perkrauta, 
o sugrįžus į namus laukia turnyrai 
Ispanijoje ir tuoj po to Italijoje įvyks 
Tarpkontinentinės varžybos, kurias 
pernai laimėjo "Žalgiris".

R. Sidabras

SYD NEJUJE
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

valdyba kviečia jaunus berniukus ir 
mergaites žaisti krepšinį.

Pirma treniruotė ir registracija 
įvyks rugsėjo 12 d., šeštadienį 3 vai. 
p.p. Condell Park stadione. Vėliau 
numatytos treniruotės kas šeštadienį.

Treneriaus darbui pakviestas krep
šininkas Saulius Karpuška, kuris 
praturtino klubo vadovų gretas atvy
kęs su šeima iš Geelongo. Saulius pats 
augindamas jauną šeimą mielai sutiko 
dirbti su jaunimu.

Jaunimo tėvai prašome atvežti savo 
vaikus į pirmą treniruotę ir susipa
žinimą. -r

Dėl smulkesnių informacijų skam
binti "Kovo" valdybos pirmininkui

E.Lašaičiui, 734118.
• •••••••• •

VALIO LIETUVIAI
K R EPŠI MINKAI

Rugpjūčio pabaigoje, virš savaitės 
laiko, Australijos spaudoje, mirgėjo 
aprašymai ir nuotraukos apie Sov. 
Sąjungos vyrų krepšinio rinktinės 
gastroles. Vakarinių žinių metu 
rungtynių momentus galima buvo 
stebėti televizijoj ir rezultatus klau
syti per visas radijo stotis. Kone 
kiekvienam aprašyme ar žiniose, buvo 
girdima Raimondo Marčiulionio lr 
Valdemaro Chomičiaus pavardės, ne 
kartą paminint, kad jie yra iš 
Lietuvos.

Pradėję nuo Perth, jie per Adelaidę, 
Canberrą, Brlsbanę, Sydnejų, gas
troles pabaigė Melbourne ir tuoj pat 
po rungtynių Išskrido į N. Zelandiją. 
Varžybų susitikimai baigėsi 6:0 
Sovietų pergale, tačiau paskutinės 
rungtynės Melbourne baigėsi ko ne 
svečių pralaimėjimu, nes normalus 
laikas baigėsi rezultatu 102:102, ir tik 
pratęsime, svečiai atsiekė pergalę 
110:108. Ir lygiai kaip Sydnejuje, kai 
Sovietų komanda prieš rungtynių galą 
turėjo tik trijų taškų persvarą ir juos 
nuo pralaimėjimo išgelbėjo viens po 
kito lietuvių Marčiulionio ir Chomi
čiaus šeši metimai. Melbourne ir 
kituose miestuose, daugiausiai taškų

VI PLJ Kongresas
VI PLJK - SYDNEJAUS 

SKYRIAUS SKELBTO AUKŲ 
VAJAUS RFZULTATAI.

I. Daniškevičienė $ 20
C. Kanteika $100
J. Adamsienė $ io
M. Zakaras $ 20
V. Laukaitis $ 20 

PASI TINK AME K R EPŠI NI N K US

Iš kairės: dr. K. Kemežys, K. Stašionis, A. Svaldenis, V. Chomičius, A. 
Liutackienė, Š. Marčiulionis ir A. Laukaitis.

įmetė Šarūnas -Raimondas Marčiu
lionis, vadinamas čia net krepšinio 
"vunderkindu'. Kaip ir kituose mies
tuose, taip ir Melbourne su Sydnejumi, 
žaidimo visi stadionai buvo pilnai 
užpildyti, stebint rungtynes nuo 7-nių 
iki 12.000 žiūrovų. Po paskutiniųjų 
rungtynių Melbourne, svečių koman
dos treneris, pripažintas vienu iš 
geriausių pasaulyje. Alexander Go- 
melski, pasakė, kad Australijos krep
šinio komanda yra viena iš aukš
čiausiai iškilusių visame pasaulyje.

Visas rungtynes paskiruose mies
tuose stebėjo nemažai lietuvių. Syd
nejuje, turėdami gražius plakatus su 
lietuviškais įrašais ir sveikinimais, 
kuriuos žaidžiant matė abu iškilieji 
lietuviai krepšininkai. Vėliau pasaky
dami, kad tas juos dar daugiau 
paskatino Iškelti gerą lietuvio krepš
ininko vardą. Po rungtynių susitikus su 
abiem .žaidėjais jie manęs paklausė:

- Mums įdomu už ką gi jūs lietuviai 
plojate ir ką palaikote?
- Nu, žinot, paaiškinau jiems, mes jau 
čia gyveną ir jau čia gimęs ir augęs 
jaunimas, palaikėm silpnesnius ir savo 
gyvenamo krašto atstovus australus, 
tačiau, kai tik bent vienas iš jūsų 
abiejų turėdavo sviedinį ir darydavo 
tiesiog dieviškus tritaškius metimus, 
tai tikriausiai nei vieno lietuvio 
publikoj neliko, kuris už jus nebūtų 
plojęs ir rėkęs, kas atkreipė net ir 
kaimynų australų dėmesį.

- Tikrai puiku ir ačiū, nusišypsoję 
pasakė abu žaidėjai.

Prieš australus, svečių komandoj 
žaidžia: po 4 ukrainiečius ir rusus, du 
lietuviai (patys geriausi, Chomičiui 
esant komandos kapitonui) ir po vieną 
latvį ir estą. Komandoje yra geras

Dr.A.ir J. Viliūnai $ 50
F.J. Žukauskas $ 25
E. Auglys $ 10
M. Kavaliauskas $ 20
J. Ramonas $200
A. Giliauskas $ 50
Laima Barkutė $ 50
Geradaris iš

Bass Hill $300
J. Oseckas $ 50

Viso surinkta $925

Visiems NSW aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už dosnias aukas

VI PLJK Ruošos Komitetas
Sydnejaus skyrius

susižaidimas ir ypatingai puikus fizinis 
žaidėjų pasiruošimas, kai metimai yra 
labai geri, išnaudojant ko ne visas 
baudas, ypatingai lietuvių gynėjų 
Marčiulionio ir Chomičiaus. įdomus 
buvo., australų trenerio pareiškimas, 
kad jo komandos žaidėjai jau įstengia 
sutvarkyti didžiuosius Sovietų ko
mandos žaidėjus, kaip ir veteraną VI. 
Tkačenko 220 cm. ūgio ir sveriančio 
140 klg., tačiau dar jie jokiu būdu 
negali sudoroti krepšio taškų mašinos 
medžiotojų Marčiulionio ir Chomi
čiaus, kurie veržiasi nesulaikomai ir 
jų uždengti beveik yra neįmanoma. 
Nenuostabu todėl, kad ko ne per visas 
rungtynes abu sumėtė daugiausiai 
taškų.

Šalia kasdieninių aprašymų paskirų 
miestų dienraščiuose, labai įdomus ir 
ilgas straipsnis tilpo visos Australijos 
bendrame "The Australian" dienraš
tyje, pavadinumu "Tour a reminder to 
Boomers of Baltic heritage". Boomers 
vardu yra vadinama Australijos krep
šinio rinktinė. Šiame ilgame straips
nyje skaitytojams primenama kaip šios 
istorinės gastrolės Australijoje ir net 
visas Sov. S-gos krepšinis, lygiai kaip 
ir Australijos, turi prisiminti ir būti 
dėkingi, už savo pasaulinio lygio 
žaidimą, trims Baltijos kraštų valsty
bėms, tai Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
kurios Sov. S-goj davė tokių pasau
linio masto krepšininkų, kaip Modes
tas Paulauskas, Arvydas Sabonis ir čia 
matomus Raimondą Marčiulionį ir 
Valdemarą Chomičių.

Antanas Laukaitis

Tęsinys "MP" Nr 35.

A. A.
Česlovui Žilinskui

staiga mirus, jo šeimą, brolį Tadą giliai užjaučiame.

Canberros Lietuvių klubo valdyba.

Mūsų sporto klubo "Tauro" garbės nariui
A. A.

Česlovui Žilinskui

staiga mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Pertho lietuvių sporto klubo "Tauras" nariai.
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AUKOJO:

V. Grigonis Vic. $100
J. Kvietelaitis Vic. $ 5
J. Sniras Vic. $ 10
Br. Leitonas Vic. $ 5
J. Jasulaitis Vic. $ 5
M. Krupa vičienė NSW. $ 5
J. Vaičius NSW. $ 5
D. Bižienė NSW. $ 5
V. Stagis Vic. $ 5
J. Varkalis Vic. $ 15
A. Šabrinskas Vic. $ 5
A.ir E. Rahdon Vic. $ 5
A. Penkaitis Vic. $ 5

NAUJI
“M.P.” SKAITYTOJAI

K. Butkus Vic.
L. Šidlauskas S' A'

GEELONGE
Tautos šventė bus švenčiama se

kančiai:
Pamaldos šv. Jono bažnyčioje, rugsėjo 
13 d., sekmadieni, 9.30 ryto, kurias 
atnašaus Kun. Dr. P. Dauknys.

Organizacijos dalyvauja - unifor
muotai su savo vėliavomis.
Su savo vėliava dalyvaus Melbourne 
D.L.K. Vytenio Šaulia kuopa.

Po pamaldų vyksime visi j Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės namus, 128 
Douro Str. North Geelong.

Paskaitą skaitys svečias iš Mel
bourne A. Šimkus, meninę dali atliks 
Geelongo lietuvių jaunimas. Šoks 
Geelongo tautinių šokių grupė -

Po minėjimo seka pietūs kuriuos 
paruoš Bendruomenės Moterų Drau
gija.
Laukiame visų skaitlingai dalyvau
jant. g schrederis

Geelongo Apylinkės pirm.

CANBERROJE
Apylinkės valdyba ir Jaunimo S-gos 

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

TAUTOS ŠVENTĘ - KONCERTĄ
Prpgramoje: Dr. A. Jankaus pas

kaita, Melbourno "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

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

Melbourno Lietuvių klubo valdyba, 
1987 rugsėjo mėn. 12-tą dieną, 
šeštadienį šaukia metinį narių susirin
kimą 4 vai. p.p. Lietuvių klube.

DARBOTVARKĖ
1) Susirinkimo atidarymas.
2) Prezidiumo sudarymas.
3) Mirusiųjų narių pagerbimas 

ir naujų narių pristatymas.
4) Mandatų Komisijos patvir

tinimas.
5) Praėjusių metų susirinkimo 

protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
6) Pranešimai: a) iždininko, b) 

revizijos komisijos.
7) Klausimai ir diskusijos dėl 

pranešimų ir jų tvirtinimas.
8) Pirmininko pranešimas ir 

klausimai dėl pranešimo.
9) Naujos valdybos rinkimų 

rezultatų paskelbimas.
10) Revizijos komisijos rinkimai.
11) Revizoriaus tvirtinimas.
12) 1987-88 metų sąmatos tvir

tinimas
13) Klausimai bei sumanymai.
14) Susirinkimo uždarymas.

Remiantis klubo statuto 29 para
grafu, klubo valdyba nutarė, kad 30 
dalyvaujančių narių, susirinkime, su
darys kvorumą.

Klubo metiniame susirinkime balsa
vimo teisę turi tik finansiniai nariai. 
Finansinių metų balansai bus galima 
gauti klube vieną savaitę prieš 
susirinkimą.
Nario mokestį galima susimokėti 
klube, šeštadieniais ir sekmadieniais 
arba pasiunčiant paštu į klubą 44 
Errol St. Nth. Melbourne 3051.
Taip pat, knygyne prie lietuvių 
bažnyčios.

M.L.K. VALDYBA

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

S M O R G A S B O R D

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

Kaina tik S 4.00.

Rugsėjo 27 dieną sekmadienį, 3 vai. p.p. įvyks

Klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS

Dar kartą primename nariams skubiai apsimokėkite nario mokestį, nes 
neapsimokėję negaus metinio pranešimo ir neturės teisės balsuoti.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

TEISIEJI IR NETEISIEJI

Vistiek Dievas myli Juos ir todėl 
siuntė savo Sūnų numirti už juos, kad 
gautų progos gyventi amžinai. Amži
nasis gyvenimas gaunamas tiktai per 
Jėzų tikėjimo pagrindu. Bet visa 
didžiuma žmonijos juk neturėjo progos 
tikėti. Milijonai nėra nieko girdėję 
apie Jėzų, o daugelis tų, kurie yra 
išgirdę ką nors apie jį, neturi aiškaus 
supratimo apie jo atsilankymą į 
pasaulį. Apie Kristų ir krikščionybę 
juk buvo taip daug viena kitai 
priešingų teorijų, kad didžiuma gerų 
žmonių suklydo ir dėlto mažai 
dėmesio tekreipė į krikščionybę. 
Tokie nebuvo visai blogais, bet 
nebuvo užtektinai gerais patapti 
Jėzaus pasekėjais.

Visi šitie milijonai bus pabudinti iš 
mirties miego. Tą pabudinimą Povilas 
vadina "Išganymu", ir aiškina, kad 
Dievo valia yra toki, kad "visi būtų

Myli ties* literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

Pranešame, kad šių metų rugsėjo 
mėn. 13 d. 2. vai. popiet, Lietuvių 
namuose, bendruomenės salėje, šau
kiamas Melbourno LKVS-gos "Ramo
vė" narių metinis - informacinis 
susirinkimas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamam narių skaičiui, po pusės vai. 
šaukiamas antras susirinkimas, kurio 
priimti nutarimai bus skaitomi teisė
tais, nežiūrint dalyvaujančiu narių 
skaičiaus.

Melbourno Skyriaus Valdyba 

išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą". 
(1 Tim. 2: 4-6) Didžioji tiesa, kuri 
tuomet bus visiems aiškiai žinoma, yra 
ta, kad Jėzus "atidavė pats save 
atpirkimui visų", ir jis mirė už "viso 
pasaulo nuodėmes", kad kiekvienas, 
kuris priims šitą parūpinimą, galės 
išlikti gyvas. - 1 Jono 2:2.

Jėzaus pasakytieji žodžiai Mortai 
"Kas gyvas", kas jau buvo pabudintas 
iš mirties miego "prisikėlime pasku
tiniąją dieną", reiškia, kad tikėdamas 
į Jėzų, "jis nebemirs per amžius". 
(Jono 11:26) Tai bus pasaulio teismo 
arba tardymo diena, kurioje bus 
galutinai nutarta, kas bus vertas 
gyvenimo arba amžinos mirties. (Ap. 
Darb. 17:31) Kuomet Jėzus pasakė, 
kad numirusieji atsikels, jis reiškė, kad 
jie išeis iš kapų ištyrimui arba teismui; 
jei jie sugrįš pas Dievą ir pas Jėzų ir į 
teisingumą, taip tikėdami jie galės 
"gyventi per amžius". - Jono 6:51.

SYDNEJUJE
R U G S£kJ O 8

Rugsėjo 8 dieną, antradienį

PAMALDOS

St. Joachim bažnyčioje Lidcombe.
Maloniai prašau visus tikinčiuosius 
atvykti į šias Marijos ir Tautos 
Šventės pamaldas.

Prelatas P. Butkus

H O B A R T E
Tautos Šventės minėjimas, kurį ruošia Apylinkės valdyba įvyks rugsėjo 12 

dieną, šeštadienį, 4 vai. p.p. B. Šikšniaus namuose, 43 Easton Avenue, 
Springfield. Pasibaigus minėjimo programai bus visiems veltui pasivalšinimas. 
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 metinis susirinkimas įvyks rugsėjo 18 dieną, 
penktadienį 8 vai. vak. Migrant Resource centro patalpose 222 Elizabeth St. 
Hobart. Po pranešimų bus renkama nauja valdyba. Nariai ir rėmėjai kviečiami 
dalyvauti.

HELLP Komitetas.
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