
Mtainsroa
XXXVII metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication No NBH 0696 Kaina - Price $1 7. 9. 1987 Nr. 35 (2010)

IPaKSaVUILYJJIE
VARŠUVA.

Rugsėjo 1 d. keliuose Lenkijos 
miestuose demonstravo darbininkai, 
pažymėdami "Solidarity” unijos sep- 
tynerių metų gyvavimą.

Nors policija išvaikė demonstra
cijas, bet atrodo, kad valdžia bandys 
per buvusius unijos vadus susitaikyti 
su visais žmonėmis, kad būtų pataisy
ta silpna ekonomija.

Kas liečia įvykusias demonstra
cijas, tai didžiausia buvo Dancige. 
Lech Walesa padėjo gėles ant pa
minklo 1970 m. nužudytųjų laivų 
statybos darbininkų. Po to buvo 
mišios. Šv. Marijos bazilikoje, daly
vavo 10,000 žmonių. Apie 4,000 
žmonių demonstravo šiaurinėje mies
to dalyje. Grupės žmonių šaukė: 
"Nėra laisvės be "Solidarity". Popie
žius yra mūsų pusėje". Policija su 
skydais ir lazdomis vaikė demonstran
tus.

Silezijos Wroclaw mieste iš 500 
demonstruotojų 10 buvo suimti. Ki
tuose miestuose demonstracijos pra
ėjo ramiau.

DEMONSTRACIJA VILNIUJE
Sovietų disidentas V alery Senderov 

pranešė iš Maskvos, kad keturi 
lietuviai pasiuntė Gorbačiovui pro
testą apie KGB bandymą užgniaužti 
demonstraciją Vilniuj. Tie keturi yra: 
Terleckas, Bogunis, Sidzikas ir Nijolė 
Sadūnaitė. Jie pasiuntė Gorbačiovui 
telegramą. Telegramoj Nijolė Sadū
naitė sako, kad ji buvo "pagrobta" ir 
sulaikyta 30-čiai valandų po de
monstracijos.

Valery Senderov sako, kad du 
demonstruotojai, kun. Rokas Usonas 
ir Robertas Grigas buvo primušti 
nežinomų užpuolikų. Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj įvyko demonstracijos 
rugpjūčio 23-čią sąryšyje su nacių - 
sovietų susitarimu, pagal kurį buvo 
sudarytos palankios sąlygos Sov. 
Sąjungai prisijungti tris Pabaltijo 
kraštus. Vakarų žurnalistai sako, kad 
Vilniuj demonstravo 500 žmonių.

Sovietų Tass žinių agentūra teigia, 
kad tik 30 aršių ekstremistų demons
travo, kiti 300 buvę tik praeiviai.

BUDAPEŠTAS

Iš Budapešto pranešama, kad Če
koslovakijos prezidentas Gustav 
Husak ir Vengrijos Karolyi Nemeth 
savo kraštų žmones įspėjo dėl galimų 
politinių neramumų. Husak, apsi
lankęs pietų Bohemijos srity, pareiš
kė, kad įvedamos reformos į Čekos
lovakiją pasižymi radikaliai skirtinga 
politika nuo komunistų užėmimo 1948 
m.

Pagal Nemeth pareiškimą, Vengri
jos ekonominė krizė paveiks kraštą 
taip, kad bus stoka darbų.

Nemeth skatino imtis drastiškų 
priemonių sumažinti Vengrijos skolas, 
kurios siekia 8 bilijonus skaičiuojant 
JAV-bių doleriais. Tai didžiausia 
krašto skola visoj rytų Europoj.

Husak įsitikinęs, kad politinė laisvė, 
įvesta prieš 19-ka metų buvo ban
dymas Čekoslovakiją nuversti nuo 

socializmo kelio. Dabartinės reformos 
esančios nukreiptos į socializmo 
išvystymą, kad neštų teigiamus rezul
tatus.

VAKARŲ SPAUDOJE

Vakariečių spaudoje rašoma, kad 
Sov. Sąjungoj tikrai yra keičiama 
politika "glasnost" įtakoje.

Maskvoj 1300 totorių demonstravo. 
Jų laikysena buvo pavyzdingai rami. 
Tačiau Pabaltijo kraštuose sovietai iš 
anksto bandė atkalbėti nuo demons
tracijos, nes bijojo, kad į gatves gali 
išeiti tūkstančiai žmonių.

Demonstracijoms vykstant policija 
nesikišo ir tai buvęs geras ženklas.

Tačiau vakariečių spaudoj abejo
jama ar laikraščiai gali rašyti ką nori. 
Sakoma, kad ir "glasnost" atmos
feroje galima jausti kažkas peržiūri 
straipsnius prieš spausdinimą ir nu
stato ką galima spausdinti lr ką reikia 
išbraukti.

LAURIE COX, Australijos Baltų 
Tarybos pirmininkas nuo 1987.9.1.

MASKVA

Hare Krishna pasekėjai demons
travo Gorkio gatvės parke, prieš 
Maskvos miesto savivaldybės pastatą. 
Maždaug 20 jaunų žmonių policijos 
buvo pagriebti ir susodinti į policijos 
autobusą. Suimtieji giedojo "Hare 
Krishna" ir pro langus mojavo 
praeiviams.

Sovietų valdžios pareigūnai apkal
tino Hare Krishna pasekėjus esančius 
antikomunistus ir amerikiečių ČIA 
įrankį prieš sovietus. Hare Krishna 
pasekėjų kalbėtojas tą paneigė. 
Pasirodo, kad jie bandė įsiregistruoti, 
kaip religija.

Štockholme D. V. Jakupko, vadovas 
komiteto, kuris vadinasi "Laisvieji 
sovietų Hare Kristinas" 1986-tų. 
metų pradžioj pareiškė, kad Sov.

(STORINIS SUSI TIKI MAS

Iš kairės: Valdemaras Chomičius, 
Marčiulionis.

1937 - tieji metai lietuviams yra 
didžiųjų pergalių metai, nes Rygoj, 
Europos krepšinio pirmenybės rungty
nėse laimėjo lietuviai. Lietuva nuste
bino*7 visą pasaulį. Anuomet Lietuvos 
krepšinio pagrindinio penketuko narys 
buvo Leonas Baltrūnas. Šį garbingų 
sportininką, sulaukusį brandaus am
žiaus, matom po 50 metų, susitikusį du 
iškiliausius lietuvius krepšininkus, at
vykusius į Australiją, kaip Sov. 
Sąjungos krepšinio komandos žaidėjus.

Jonas Mašanauskas, jun., australų 
laikraštyje "The Age" aprašo Leono 
Baltrūno susitikimą su lietuviais 
krepšininkais: Valdemaru Chomičium 
ir Raimondu Marčiulioniu.

J. Mašanauskas straipsnyje aiškina, 
kad Lietuvoj krepšinis yra taip 
garbinamas kaip Viktorijos valstijoj 
futbolas.

Prieš sekmadienio žaidynes Marčiu
lionis, 23 m., pareiškė, kad lietuvių 
vaišingumas yra vyraujantis elemen
tas lietuvio būde. Kiti grupės žaidėjai

Sąjungos 25 Hare Krishna pasekėjai 
yra pasodinti į kalėjimus ar psichia
trinėse ligoninėse.

Stockholmo Hare Krishna grupė 
teigia, kad Vladimir Kritski, dabar 
esąs 36 m. 1982 m. buvo nuteistas 
keturiems su puse metų griežtojo 
režimo stovyklos. Kadangi jis kalėjime 
skelbė Kristinos mokslą, tai jį nuteisė 
dar keturiems su puse metų. Kritski, 
draugas Sergej Kurkin buvo nuteistas 
dviem su puse metams griežtojo 
režimo stovyklos, bet dabar jau 
paleistas.

Net sovietų savaitraštis "Nedelya" 
pranešė, kad du Hare Krishna 
pasekėjai buvo teisti už skelbimą jų 
tikėjimo tiesų.

KALBINĖ įTAMPA 
TARP LIETUVIŲ IR RUSŲ

Apie įtampą Lietuvoje tarp lietuvių 
ir rusų dienraštyje Sovietskaja Litva 
A. Gelbakas. Pasak jo, dabar kartais 
sveikinamasi lietuviškai ironišku tonu, 
lyg tuomi būtų norima pažeminti 
lietuvius. (Gelbakas nesako, kad taip 

Leonas Baltrūnas ir Raimondas 
Nuotrauka V. Augustaičio.

tiesiog pavydėjo stebėdami, kaip mes 
buvom sutikti lėktuvų stotyje. Visoje 
grupėje buvo tik 4 rusai, kiti žaidėjai 
buvo iš: Ukrainos, Lietuvos, Latvijos, 
Baltarusijos ir Estijos.

Chomičius pasakė, kad Lietuvoj 
maži vaikai stebi krepšinį ir tas 
tiesiog išsilieja jų sielose į stiprų 
jausmą. Chomičius yra lietuvių Kauno 
miesto rinktinės " Žalgirio" kapitonas.

Arvydas Sabonis yra geriausias 
. rinktinės žaidėjas, bet negalėjo daly
vauti dėl suslžeidimo.

Marčiulionis, paklaustas kokią įtaką 
krepšiniui turi prieškarinių laikų 
Lietuvos krepšininkai, atsakė: "Pagal 
tradiciją, mes lietuviai turime laimėti. 
Anų laikų pavyzdys labai svarbus".

Marčiulionis papasakojo, kad jis, 
dalyvavęs žaidynėse Graikijoj su 
" Ž algiriu", jautėsi laimingas atvertęs 
krepšinio istorijos knygą ir perskaitęs, 
kad Lietuva laimėjo Europos krepšinio 
pirmenybėse du kartus: 1937 ir 1939 
metais.

daro rusai). Dar skaudžiau, rašo jis, 
kad taip elgiasi žmonės kurie save 
laiko internacionalistais: stoka pa
garbos kalbai, nesidomėjimas ypatin
gomis tradicijomis tų žmonių, kurių 
teritorijoje gyvenama ir su kurios 
atstovais drauge dirbama yra vidinės 
kultūros ir elementarinių manierų 
stokos įrodymas. Nepaisant to, jis 
tvirtina, kad iš Rusijos imperijos 
paveldėta tautinė problema jau buvusi 
Išspręsta.

Gelbakas kritikuoja savo tautiečius 
(rusus) už nekreipimą dėmesio į kitų 
tautų kultūras. Jis sutinka, kad, 
istorinių aplinkybių dėka, rusų kalba 
užima ypatingų vietą kaip "tautų 
draugystės kalba". Tačiau, klausia jis, 
"jei aš kalbėsiu rusiškai - mano 
gimtąją kalba - ir mane visi supranta - 
ar tai reiškia, kad aš neturėčiau 
padirbėti ir išmokti kalbą tos respub
likos, kurioje aš gyvenu?" Tokios 
kalbos mokydamiesi jie įrodytų, kad 
jie gerbia žmones, "kurių žemėje jie 
gyvena". (ELTA)
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Lietuvos laisvės atgavimo viltis lydi 
išeivius beveik per pusšimtį metų. Ne 
vienam atrodo, kad ši svajonė yra tik 
sentimentalumo padarinys nepagrįstas 
istorine pokarinių įvykių raida.

Yra tiesa, kad dažnai tikime į tai, į 
ką norėtume- tikėti, kaip, pavyz
džiui, daro Vasarų politikai jų 
santykiuose su Sovietų Sąjunga Jie 
norėtų, taigi ir tikisi, kad kada nors, 
kaip nors jiems pavyksią susitarti su 
Maskva ir užmegsti su ja draugiškus 
santykius. Tik reikia toliau duoti 
Kremliui gerą demokratišką pavyzdį 
atleidžiant rusų padarytus nusižen
gimus svetimų tautų sąskaiton, kol 
galų gale Maskvos vadai supras 
demokratijų nuoširdumą.

Kas iš arčiau stebi sovietų taktiką, 
gerai žino, kad tokia Vakarų viltis yra 
tuščia ir labai pavojinga, nes kiek
viena nuolaida rusam padrąsina Mas
kvą naujai agresijai ar sutarčių 
laužymui. Taigi, tokia utopinė viltis 
susitarti su Maskva, darant nuolaidas, 
galų gale priverstų prie pačių Vakarų 
kapituliacijos, jei demokratijos nepa
keistų savo ikšiolinės laikysenos.

Mums verta pasimokyti iš Vakarų 
politikų ir neraminti savus gražiais 
sapnais. Dėl jų tėvynės laisvės 
valanda nei kiek nepriartės. Būti 
pesimistais ir galvoti, kartais mūsų 
neveiklumui pateisinti, kad Lietuvai 
nėra jokių galimybių išsilaisvinti, irgi 
nėra pagrindo. Mūsų kelias neturi būti 
nei pesimistų nei optimistų bet 
realistų. O tam reikia nuodugniai 
sekti pasaulio įvykius, įskaitant, kas 
darosi už geležinės užgangos, kad 
turėtumėm kuo daugiau objektyvių 
davinių, kurie leistų preiti prie kuo 
teisingesnės išvados.

Gerai žinom, kad Vakarai yra 
naivūs, nepažįsta ar nenori pažinti 
sovietinės tikrovės ir Maskvos tak
tikos metodų, kurie yra gana pastovūs 
nežiūrint vadų pasikeitimų. Maskva 
siekė ir siekia viso pasaulio kontrolės 
nes, kol nors vienam krašte bus laisvė, 
sovietų vadai nesijaus saugūs.

Neramumas, kad imperijos masės' 
slaptai galvoja apie geresnį gyvenimą 
ir didesne laisvę už imperijos sienų, 
kad visi vergai Išbėgiotų į laisvą 
pasaulį, jei tik nebūtų tos geležinės 
uždangos, neduoda Kremliaus dikta
toriams ramybės. Kadangi patys dėl 
pasirinktos utopinės sistemos negali 
pagerinti gyvenimo sąlygų nei suteikti 
daugiau laisvės savo masėm, jiem 
belieka siekti sunaikinti demokratiją, 
kad ji nebūtų daugiau blogu pavyz
džiu, marksistų supratimu.

Bet geležinei uždangai ir marksis
tinei sistemai laikas baigiasi. Ne dėl 
Vakarų politikų pastangų, bet dėl 
Kinijos reformų ir technologinės 
revoliucijos mūsų dienų pasaulyj. 
Kinija, vienintelis galimas ateities 
priešas, su kuriuo yra net teritorinių 
problemų ir kuriai reikės daugiau 
erdvės greičiausiai Sibiro platumose, 
pradėjo su pasisekimu ekonomines 
reformas, kurios pereitais metais davė 
puikių rezultatų - didžiausią pasaulyj 
ekonomijos metinį augimą (10 proc). 
Jei Rusija toliau liks vietoje mėgin
dama Išlaikyti savo netinkamą mark- 
istinę santvarką, Kinija ją pavys ir 
pralenks. Kremliaus vadai gerai žino, 
kad tas reikštų rusų imperijos 
padalinimą ar visišką suirimą. Už tai 
Gorbačiovas skuba su savo ekono
minėm reformom, bet kol kas vien 
žodžiais ne darbais. Laikas tuo tarpu 
bėga Rusijos nenaudai. Kas besėdėtų 
Kremliuje, būtų tai Gorbačiovas ar po 
jo pakeitimo kas nors kitas, šį 
klausimą negalės apeiti nepradėjęs jo 
išspręsti. O tai galės padaryti tik 
žymiai sumažinus partijos centralinę 
kontrolę. Tas savaime turėtų būti 
surištas ir su didesne laisve ekono-' 
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minėj srity. Neišvengiamai būtų 
prieita ir prie politinės priespaudos 
sušvelninimo. Teroras ir baimė, ikšio
linis sovietinės sistemos pagrindas, 
yra nesuderinamas net nei su daline 
laisve. Taigi imperija artėja prie jos 
egzistencijos kritiško momento ne
žiūrint Kremliaus vadų pastangų 
išvengti rusų imperijos iširimo ir 
marksistinės diktatūros galo.

Vengrija ir Lenkija, iki šiol neofi
cialiai toleravusios šiokią tokią priva
tinę iniciatyvą, dabar gali sau drąsiau 
pertvarkyti savo ekonominį gyvenimą. 
Net buvusi konservatyvi Čekoslo
vakija kalba apie reformų reika
lingumą.

Didžiausias pasikeitimas įvyko Pa- 
baltyj. Kad visos trys šalys kartu 
pradėjo reikalauti Ribbentropo - 
Molotovo pakto paskelbimo spaudoj, 
paminklo nužudytiem Sibire gula
guose, religijos ir laisvo apsisprendimo 
laisvės, nedaug kas tikėjo net ir mūsų 
gana išbailėjusioj išeivijoj. Kremliaus 
imperialistam toks pabaltiečių pro
testas prieš okupantą yra lyg perkūno 
trenksmas iš giedro dangaus, reiš
kiantis netolimą audrą.

Kitas Sovietų Sąjungos priešas, 
kurio ji negali nei nugalėti nei 
sustabdyti, tai beprotišku greičiu 
progresuojanti technologinė revo
liucija. Artimoj ateityj moderni gene
tika sukurs naujus augalus, gyvūnus ir 
pagamins vaistus prieš vėžį bei kitas 
nepagydomas ligas. Ji visiškai pakeis 
pasaulio vaizdą. Rusija neturi vilčių 
spėti laikyti žingsnį su moderniais 
Vakarais šitose vienpusiškose lenkty
nėse. Jai reikės pasitenkinti mėginant 
pavogti kitų paslaptis ir jas kopijuoti. 
Bet mokslų progresai apima tiek daug 
sričių, kad šnipinėjimo kelias negalės 
išgelbėti rusų imperijos nuo praradimo 
pasaulio galybės vietos. Dabartiniai 
ginklai neužilgo nustos savo vertės 
surandant kaip nuo jų apsiginti.

Maskva negalės toliau išlaikyti savo 
masių dabartinės izoliacijoj moder- 
nėjant radijo ir televizijos technikai. 
O tiesa yra pavojingiausia priespauda 
ir melu išlaikomai imperijai.

Krinta ir komunizmo prestižas. Ką 
tik buvęs marksizmas "pažangiųjų'1 
filosofija, dabar liko tik neskaitlingų 
bukapročių religija ir dar turbūt 
neilgam laikui.

Iš suminėtų priežasčių, be kurių 
yra dar visa jų eilė, galima manyti, 
nenuklystant į nepagrįstą optimizmą, 
kad rusų imperijai neteks ilgai 
išgyventi jos dabrtinėj formoj. Tik dar 
nežinom tikrai, kada paskutinis Mas
kvos vadas su nostalgija prisimins 
romėnų posakį: "sic transit gloria 
mundi".

Mūsų viltys, kad Lietuva atgaus 
savo laisvę, nėra mūsų troškimo 
iliuzija. Tai yra nenuginčijamas fak
tas. Laisvės momentas ateis greičiau, 
jei Vakarai pakeis savo ikšiolinę 
pataikavimo Maskvai politiką. Kaip 
bebūtų, įvykiai rieda tokiu tempu, kad 
dar prieš šito šimtmečio galą galime 
sulaukti visai netikėtų pasikeitimų.

Dr. Jonas Kunca

Su dideliu malonumu pranešame, 
kad Svajonės vėl koncertuos daugu
moje mūsų kolonijų. Šį kartą progra
ma visiškai nauja, negirdėta, netgi 
skirtinga atskiriems miestams. Svajo
nėms šį kartą talkininkauja mums jau 
gerai žinomas Arūnas Bruožis, barito
nas Petras Račkauskas, pianistas 
Petras Garla ir vietinėms jaunimo 
pajėgoms akomponuojant.

Arūną Bruožį girdėjome jau nuo jo 
vaikystės dienų dainavusį su "Svajo
ne" Virginija, pritarusį jai gitara, o 
vėliau gastroliavusį su Svajonėmis 
Australijoje. Petras Račkauskas Irgi 
yra mums jau žinomas daug žadantis 

l. 2

Nijolė Sadūnaitė

A Radiance 
in the Gulag
Šįmet Amerikoje buvo išleista 

reikšminga knyga - Nijolės Sadūnaitės 
autobiografija angliškai pavadinimu - 
"A Radiance in the Gulag".

Nijolė autobiografijoj rašo apie 
savo tėvus, kaip giliai religingus 
žmones. Jos brolis gimė 1935 m. Nijolė 
gimė 1938 . liepos 22 d. Kaune.

Nijolės tėvas su šeima gyveno 
Anykščiuose, kur jis dirbo, kaip 
agronomas. Nijolė ir Jonas ėjo į 
mokyklą. Mokyklų mokytojai nuolat 
skatino mokinius įstoti į komjaunuo
lius. Nijolę ir jos brolį Joną net su 
pistoletu grasino už tai, kad nenorėjo 
įstoti. Ypatingai aršus komunistų 
veikėjas buvo Ubagevičius. Kai jo 
prievarta neatnešė laukiamų rezul
tatų, tai Nijolę ir Joną išvarė iš 
mokyklos. Nijolės motina nuėjo į 
mokyklą, pasikalbėjo su mokytojais ir 
mokykla abu vaikus pakvietė atgal. 
Nijolė mokykloj labai mėgo sportą. 
Tas ją fiziškai priruošė žiauriai 
ateičiai.

Jos brolis Jonas ir Nijolė gimnaziją 
baigė Anykščiuose. 1956 metais 
Nijolė nutarė įstoti į vienuolyną. 
Vietiniuose komunistų laikraščiuose 
pradėjo barti Nijolės tėvą. Jis, girdi, 
atletišką dukrą nori uždaryti tarp 
keturių sienų. Ji grįžo iš vienuolyno, 
kad išgelbėtų tėvą, nes laikraščiuose 
puolimai nesiliovė.

1959 m. Nijolė gyveno ir dirbo 
Vilniuj. Jos tėvą, sulaukusį 60 metų'iš 
darbo atleido prisidengdami tuo, kad 
jam jau laikas išeiti į pensiją. Faktinai 
jis buvo nubaustas ankstyvu atleidimu 
iš darbo dėl jo religingumo. Nijolė 
parūpino tėvams butą už Vilniaus ir 
atsikvietė juos.

Nijolė dirbo ligoninėje, o tėvas 
bažnyčioje tarnaudamas prie altoriaus 
ir šiaip gelbėdamas. Tuo jis "užkliu
vo" komunistams ir 1963 metais, jam 

SVAJONĖS VĖL DAINUOJA
jaunas baritonas iš Adelaidės.

Viktorijos valstijos provincijoje 
gyvenęs Petras Garla savo muzikos 
mokytojų patartas persikėlė į Mel- 
bourną tęsti savo muzikos studijas 
Victorian College of Music. Lietuvių 
tarpe koncertuos pirmą kartą ir dėl 
savo studijų negalės dalyvauti visuose 
koncertuose.Esame tikri, kad už kelių 
metų jį girdėsime ne vien lietuviškose 
scenose.

SVAJONIŲ KONCERTAI

Rugsėjo 11 -tą, penktadienį Can
berra 7.30 p.p. Lietuvių klube 
vadovauja LJS pir. Robertas Vilkaitis. 

einant į bažnyčia, jį užmušė ant jo 
užlėkęs sunkvežimis.

Nijolė prižiūrėjo sergančių motiną, 
kuri mirė 1970 m. Tais pačiais metais 
KGB suėmė kunigą Antaną Šeškevi
čių; tardydami jį žiauriai kankino. 
Nijolė pasamdė jam advokatą - 
gynėją. Tuo ji užsitraukė KGB 
nemalonę. Ją pradėjo tardyti, nes jos 
kaimynė ją įskundė kažką nuolat 
rašančią rašomąja mašinėle. Nijolė 
buvo įsijungusi į Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikų paruošimą. Ją 
pradėjo dažnai tardyti ir kratyti. 1974 
m. ją suareštavo ir nuteisė trejiems 
metams griežtojo rėžimo stovyklos ir 
trejiems metams tremties už rinkimą 
žinių ir perrašinėjimą Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronikų.

Nijolę nugabeno į Mordovijos kon
centracijos stovyklą, kurioje nuo 
žiaurių gyvenimo sąlygų ir blogo 
maisto ji visą laiką sirgo. Ji parašė 
daug laiškų, kurie buvo spausdinami 
išeivijos spaudoj. Šioje knygoje jos 
laiškus cituoja, nes savo autobiogra
fijoje Nijolė rašo tik apie kitų žmonių 
kančias. Apie savo nedateklius pasi
sako labai trumpai. Pasirodo, kad ji 
visą laiką sirgo bronchitu, kasdien 
turėjo dirbti su aukšta temperatūra. Ji 
šiek tiek atsigavo, kai buvo išsiųsta į 
tremtį Sibire, tačiau jokio gydymo ir 
ten nesulaukė. Ji liko apkurtusi viena 
ausim ir dėkoja Dievui, kad dar gali 
girdėti viena ausim.

Ypač tremtyje Nijolė gaudavo 
daugybę laiškų ir siuntinėlių iš 20 
kraštų.
1981 m. Nijolė grįžo į Lietuvą, tačiau 
ji yra persekiojama, net ir jos brolis 
Jonas buvo patalpintas į psichiatrinę 
ligoninę. Tai buvo kerštas Nijolei, 
kadangi ji nesiliovė veikusi, nuolat 
sakė visur teisybę. Jonas susirgo 
džiova, bet KGB to nepaisė, vargino jį 
tardymais, kaltinimais bei šiaip tero
rizavimu.

Nijolė dabar slapstosi. Jai, kaip ir 
daugeliui buvusių kalinių, grįžusioms į 
tėvynę nėra nei darbinei pašalpos, nei 
kambario apsigyvenimui. Tačiau meilė 
Dievui ir pasitikėjimas Juo Nijolei 
gelbsti. Galbūt šiuo metu jai yra 
didelė pagalba jos išgarsėjimas visame 
pasaulyje. Gal komunistai nebedrįsta 
jos suimti? Savo autobiografijoj Nijolė 
nė karto nestabteli padejuoti savo 
bėdomis. Ji pasakoja apie komunistų 
nukankintus ir tebekankinamus kuni
gus, su kuriais ji kartu kalėjo. Jai 
gaila net ir tų, kurie ją tardo. Jos 
sielos taurumas švyti visame kame. 
Visai teisingai Nijolės autobiografiją į 
anglų kalbą išvertęs kun. Kazimieras 
Pugevičius pavadino "Spindėjimas 
Gulage".

Ši knyga yra reikšmingas, išlie
kantis dokumentas. Nijolė Sadūnaitė 
simbolizuoja kenčiančią, bet dvasine 
stiprybe šviečiančią Lietuvą.

Gili padėka priklauso kun. Kazi
mierui Pugevičiui tr Marian Skabeikis, 
išvertusiems šią autobiografiją.

Agnė Lukšytė

Rugsėjo 13-tą, sekmadienį Sydney, 
2.30 p.p. Lietuvių klube 
vadovauja LJS pirm. Marina Coxaitė.

Rugsėjo 19-tą, šeštadienį Gee- 
longe, 7.00 p.p. Lietuvių namuose 
vadovauja LJS pirm. Danius Valaitis.

Rugsėjo 20-tą, sekmadienį Mel
bourne, 2.30 p.p. Lietuvių klube 
vadovauja ALJS pirm. Andrius Vaitie
kūnas. A

Rugsėjo 27-tą, sekmadienį Ade 
laide, 2.30 p.p. Lietuvių namuose 
vadovauja LJS pirm. Antanas Stanke
vičius.
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ĮSPŪDŽI AI

PERVAŽIUOJANT LENKIJOS - 
RUSIJOS SIENĄ.

Stoviu prie lango ir seku prabėgan
čius vaizdus. Staiga, tarp miško 
žalumos - spraga. Elektrinės tvoros 
stulpai seka vienas kitą į miško 
gilumą, abiejose pusėse tvoros - 
suartas, suakėtas plotas tęsiasi, kaip 
pilkas kaspinas. Per nugarą nubėga 
lengvas šiurpulys. Atrodo girdžiu 
taksisto žodžius pasakytus Lenin
grade 1973 m.

- Rusija nėra šalis, tai didžiausias 
pasauly kalėjimas, kuriame visi žmo
nės nuteisti kalėti ligi gyvos galvos ir 
retai kuris sulaukia lankytojų iš už to 
kalėjimo sienų.

Vagone nėra vandens, nėra pusry
čių, nėra kuo nusiprausti, išvietė 
dvokia iš tolo - nepakenčiamai. Mano 
bendrakeleivis Vincas galvoja pada
ryti mainą su vagono tvarkdare, 
išsikeisti pokelį sausainių į pora 
puodukų karšto vandens. Bet vietoj 
tvarkdarės, į kabiną įeina muitininkė 
patikrinti, kaip mes užpildėm deklara
cijas. Vincas nepastebi skirtumo ir 
kada ji žiūri į formą, jis pastumia 
sausainius į ją k rodo į puodukus ant 
stalo (jis nekalba nei rusiškai nei 
lenkiškai). Muitininkė suabejoja kele
tą sekundžių, nesuprasdama reikalo, 
bet kada Vincas pastumia sausainius 
arčiau - ji pasiima sausainius, baigia 
tikrinti deklaraciją ir išeina. Vincas 
įpila kavą į puodukus ir patenkintas 
laukia vandens. Aišku, sausainiai 
nebegrįžo ir puodukai paliko su sausa 
kava. Tik sekantį rytą, jau netoli 
Leningrado vagono tvarkdarė atnešė 
tris puodukus karšto vandens, matyt iš 
savo atsargų.

TRAUKINY į LENINGRADĄ.
Kas per šalis! Kas per tvarka! 

(važiuojant į Rusiją, vagonas - 
restoranas buvo prikabintas prie 
traukinio. Kelionė tarp Varšuvos ir 
Leningrado trunka apie 35 v., 
paskutinį kartą valgėme vakar vakare 
Varšuvoj, o dabar jau sekančios 
dienos popietė, bet restoranas par
duoda tik už rublius. Mūsų kišenės 
pilnos įvairiausios valiutos, išskyrus 
rublius ir zlotus. Zlotų negalima 
išvežti iš Lenkijos - rublių negalima 
įvežti į Rusiją, o traukiny nebuvo kur 
pasikeisti užsienio valiutos į rublius. 
Maisto yra, pinigų yra, o pavalgyt 
negalim.

PRIE ĮĖJIMO Į MUZIEJŲ 
LENINGRADE.

R. kreipiasi į vadovę (rusaitę) - 
"Man labai nepatinka tas jūsų amžinai 
vartojamas žodis "išlaisvinome”. Iš
laisvinti galima tik pavergtą kraštą. 
Kraštas, apie kurį kalbame, buvo 
apgyventas švedų. Slavai tą žemę 
užėmė, bet neišlaisvino." R. matyt 
yra mokytas žmogus, apsiskaitęs, kas 
liečia istoriją ir gali paremti savo 
nuomonę datomis ir tų laikotarpių 
valdovų vardais. Labai nepatenkinta 
vadovė vedėsi grupę į muziejų.

IŠĖJUS IŠ MUZIEJAUS.
K. kreipiasi į šalia stovintį bendra
keleivį: - "Kada pamatai tokias 
vietas (muziejus) ir išgirsti apie to 
laiko žmonių gyvenimą - galima 
suprasti kodėl žmonės sukilo ir carą 
nuvertė. Aš neiškenčiu neįsiterpęs: - 
"Gerai, kad mes čia tik dviem dienom 
atvykę, jei palaikytų mus čia porą 
savaičių, sugrįžtume į Australiją tikri 
komunizmo apaštalai..

VIEŠBUTYJE "LIETUVA".
Vargšas viešbutis "Lietuva". Pra

leidome jame- 10 dienų 1984 m., 
kambary karšta, tvanku, bet lango 
neįmanoma atidaryti. Tarnautojai už
truko tris dienas kol šiaip taip atidarė. 
Dabar šiame kambary langai atsidaro, 
bet įeiti j rūbų spintą - laužtuvo 
reikia. Šviesa vonios kambary neužsi-

IŠ LIETUVOS

degus, tarsi ko laukia ir kartais tik 
išeinant mirkteli, lyg kokią paslaptį 
laikytų.

NUOTRUPOS IŠ POKALBIŲ 
SU VILNIEČIAIS.

AIDS? Taip, jie girdėjo apie tą ligą. 
Yra keletas ir užsikrėtusių, gal būt 
daugiau kaip pranešama. Ta liga 
prasidėjo iš ligos sukėlėjo pabėgusio iš 
amerikiečių karo laboratorijos, kur jie 
ruošia bakterinius ginklus.

Arabai? - Jie yra tik puslaukiniai 
gyvuliai, su jais neįmanoma surasti 
bendros kalbos.(Santykiai blogėja?)

Žydai, kurie emigruoja j Izraelį ir 
matyt vienas kitas grįžta atgal. - Čia 
jie buvo pripratę vogti prie ko tik 
priėjo, pamėgino ten irgi tą patį 
daryti, tik ten vagystė yra nusikal
timas, užtai buvo išmesti iš krašto.«

Kruščiovas? - Niekam nevertas 
girtuoklis. Vienintelis valstybės galva 
Rusijoj, išmestas iš pareigų.

Trūkumas dantų pastos? - Alkoho
likai viską išperka, nes negali gauti 
pakankamai degtinės ir pastoj yra 
kažkas, kas jų alkoholio norą nura
mina.

Mielių neįmanoma niekur gauti - 
"samagonščikai" išperka visus ištek
lius.
Ir taip be galo. Kažkodėl niekas 
nekaltina sistemos, kurioje gyvena, 
visada kokia nors grupė atsakinga už 
visus nedateklius.

PRIE BAŽNYČIOS
MAŽAM MIESTELY.

Žmonės, kaip lava veržiasi pro 
duris, - seni, raukšlėti veidai, palinkę 
kūnai, bet tarp tos senos masės matyti 
ir jaunų veidų. Keliolika mergaičių 
baltose suknelėse, rankose žvakės 
.papuoštos baltu kaspinu. Kaip daugelį 
metų atgal - pirmoji komunija.

KAVINĖJ ANT EŽERO KRANTO.
Valgių vardai: - lokio kepsnis, elnio 

ragas, undinė, dramblio ausis, aukš
taičių muštinis, Naujos Vilnijos suk
tinis. Su viskuo duodama agurkų ar 
pamidorų ir paspirgintų bulvių. Ko 
mes norėtume - pamidorų ar agurkų? 
"O kodėl ne pamidorų ir agurkų?" 
paklausiu. Gauname agurkus, pami- 
dorus, paspirgintas bulves ir "lokio 
kepsnį".

BUITINIS APRŪPINIMAS.
Tiekimo santvarką labai sunku 

suprasti. Pagal valdžios propagandą, 
jokių trūkumų nėra ir visiems visko 
užtenka, bet tikrumoj trūkumų yra 
labai daug. Tiekimas yra per įvairių 
rūšių parduotuves, kurios prekiauja 
įvairiais būdais. "Uždarytos" parduo
tuvės: - jos yra prie kai kurių 
darboviečių ir aprūpina tik tų 
darboviečių darbuotojus. Jie turi tam 
tikrus leidimus, be kurių į tas 
parduotuves įeiti negalima ir tam 
tikras dienas, kuriomis galima įeiti. 
Kitos rūšies parduotuvė yra čekinė, 
atrodo gerai aprūpintos prekėmis, bet 
jose negalima pirkti už pinigus. Jos 
aprūpina žmones, kurie dirbo užsieny 
ir grįžę, už sutaupytus pinigus gauna 
čekius. Šiuos čekius galima pirkti 
juodoj rinkoj už maždaug dvigubą jų 
vertę. Trečia rūšis yra "dolerinė - 
beriozka". Jos aprūpina tik turistus ir 
prekės parduodamos tik už užsieninę 
valiutą. Prekių pasirinkimas kartais 
geresnis - kartais blogesnis, dau
giausiai įvežtos iš satelitinių kraš
tų. Kaip Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Suomijos; labai maža dalis iš vakarų 
pasaulio. Didžiausia gyventojų dalis 
yra aprūpinami vietinių parduotuvių, 
kuriose parduodamos tik vietinės 
gamybos prekės - retkarčiais atvežtų 
iš "broliškų respublikų". Mėsa par
duodama tik tam tikromis valandomis 
ir pasirinkimo beveik nėra, kiekis 
ribotas. Cukrus tik 1 kg., norint įstoti į 

eilę antrą kartą, galima gauti antrą 
kg. ir t.t. Tuo tarpu nėra bulvių - šių 
metų derlius dar nekasamas, o pereitų 
jau užbaigtas, bet šviežių bulvių jau 
pasirodo rinkoj. Tai dar viena pre
kybos šaka, kur žmonės parduoda savo 
pagamintus ar užaugintus produktus ir 
nemažai "juodos rinkos” prekių.

Jie nevartoja žodžio trūkumas, sako 
"deficitas", ir tas deficitas yra beveik 
viskam, bet kažkaip jie pragyvena. 
Tiek daug įvairių būdų reikiamiems 
dalykams gauti ir jie žino juos visus.

Kiekvienu mano apsilankymo metu 
aš girdžiu vis tą patį: - prieš keletą 
metų šio ir to buvo kiek norėjai, 
šiandien visko trūksta, bet greitai vėl 
bus visko kiek reikiant. Jie tiki 
Gorbačiovu ir vertina jį gana aukštai, 
vienintelis vadovas, kuris mėgina 
pakelti jų gerovę. Mano klausimas, ar 
jis negalėtų būti likviduotas, jei 
pamėgins perdaug nukrypti nuo par
tijos linijos, yra griežtai paneigiamas; 
tas nebūtų įmanoma, bet gal būt 
galėtų būti nušautas ar kitaip 
užpuoliko nužudytas. Juk Andropovas 
buvo nušautas - tas yra galima.

JUDĖJIMO LAISVĖ.
Mūsų vadovė sakė, kad keliauti po 

Lietuvą leidimus gauti yra lengva. 
Vincas prašė leidimo į Šakius. Jis 
neturėjo laiko man papasakoti kaip 
ten jam išėjo, bet aš žinau, kad 
iškeliavo be leidimo. K. prašė leidimo į 
Kauną, bet jam buvo pasakyta, kad su 
giminėmis, privačia mašina keliauti 
negalima. Leidimai yra duodami tik 
keliaujant su vadovu ir Intourist 
mašina. Apskaičiavo, kad jam kai
nuotų $320. Jis būtų sumokėjęs tą 
sumą, bet šį rytą jam pranešė, kad 
leidimo jis negaus. Paaiškinimų ne
buvo. Še tau judėjimo laisvė!

KONCERTE "BALTICA".
Koncertas neapsakomai įspūdingas, 

turbūt 2000 ar daugiau choristų ir 
tautinių šokių šokėjų, daugiausia 
lietuvių, bet nemažiai ir iš kitų 
kraštų. Koncertas po atviru dangum, 
Kalnų parke. Kadaise tai buvo Trijų 
Kryžių Kalnas, bet kryžiai buvo 
susprogdinti tuoj po karo, kada viskas 
tautinio ar religinio pobūdžio buvo 
raunama iš šaknų, o kalnui duotas 
kitas vardas. Man nepakaktų žodžių 
nė pradėti aprašinėti šį koncertą ir tik 
tikiuosi, kad mano aparatas užrašė 
viską, kaip aš jį mačiau ar girdėjau. 
Aparato elektrinė jėga užsibaigė kada 
koncertui baigiantis rakietos pradėjo 
kilti į orą ir ansmblis pradėjo šaukti: - 
"Lietuva! Lietuva! Lietuva!. "Man 
atrodo, kad aparatas teturėjo jėgos 
užrašyti tik apie tris šūkius ir sustojo. 
Ansamblis šaukė "Lietuva!" ne - lai 
gyvuoja Tarybų Lietuva”.

PRIE VILNIAUS KALVARIJOS 
BAŽNYČIOS

Po trumpos klajonės radome kelią į 
bažnyčią. Kadaise čia buvo Domini
konų vienuolynas. Vietovė labai puiki. 
Kadaise čia buvo kryžiaus keliai, 
koplytėlės išsimėčiusios tarp parko 
medžių, kryžiaus kelias tęsėsi apie 
tris km. (mama galvoja , kad daug 
daugiau) ir kai kurie maldininkai 
apeidavo jį visą ant kelių. Tikinčiųjų 
susirinkdavo tūkstančiai. Dabar kop
lytėlės sunaikintos, kaip ir trys 
kryžiai, tik trys koplytėlės arčiau 
bažnyčios kažkaip užsiliko, bet baž
nyčia dar veikianti. Tuo tarpu 
remontuojama ir apipinta tinklu 
statybos rėmų. Kunigas su grėbliu 
rankoj atėjo taku iš tarp medžių, kiek 
toliau, dūmų stulpelis rodė, kad jis 
grėbsčiojo nukritusius lapus. Malonus 
žmogus, mėgsta kalbėti. Bažnyčia 
uždaryta, bet jis atidaro didžiąsias 
duris ir įleidžia į vidų, parodo remonto 
darbus vedamus viduj, čia irgi rėmų 
tinklas dengia visas sienas, išskyrus 
didįjį altorių, čia remontas jau baigtas 
ir mišios laikomos. Su pasididžiavimu 
parodo Zakristiją, kur remonto darbai 

irgi jau užbaigti, papasakoia šiek tiek 
bažnyčios ir vienuolyno istorijos, 
parodo fotografijų iš jo kelionių į 
Kiniją ir Romą kur susitikęs su 
daugeliu kunigų ir vyskupų, net su 
popiežium nusifotografavęs. Aprodo 
dalį kapinių su paminklais poros šimtų 
metų ir daugiau. Kaip ir visur 
Lietuvoj, kapinės kaip parkas, ap
leistų kapų nematyti...

DAR KARTĄ PRO PRAGARO 
VARTUS.

Ir vėl prie sienos. įtempimas 
jaučiamas visame vagone. Vėl muiti
ninkai - veidai be šypsenos, akys 
pilnos įtarimo, rankos knisasi čemoda
nuose, ieško literatūros, užslėptų 
pinigų. Muitininkė surenka visas mano 
video kasetes ir išsineša patikrinimui. 
Aš nesuprantu, kaip jie gali patikrinti 
šešias kasetes (tik trys prirašytos) per 
porą valandų laiko bet ji užtikrina, 
kad jie gali. Po maždaug valandos 
laiko kasetės grąžintos, aš nematau 
jokių žymių, kad kas su jomis buvo 
daryta, tos kurios buvo nenaudotos 
tebėra celofane suvyniotos, kaip 
buvo. Kažkaip turiu baisų nujautimą, 
kad jie tik peršvietė jas kokiais nors 
spinduliais ir viską sugadino. Po 
kasečių paėmimo, muitininkas palieka 
mane ramybėje, bet krato Vinco 
lagaminą labai rūpestingai. Randa 
pora knygų ir mėgina šaukti mui
tininkę, kuri išsinešė mano kasetes, 
bet ji jau išėjusi iš vagono. Pameta 
knygas nuošaliau ir pradeda kratyti 
Vincą. Iščiupinėja kiekvieną siūlę 
rūbuose kuriais jis apsivilkęs ir kada 
baigia, dar klausia ar jis turi pinigų 
diržą! Vėliau sužinojome, kad kai 
kuriuose skyriuose mūsų grupės narių 
visiškai nekratė, net čemodanų neati
darė.

KELIONĖS GALAS.
Kūnas ir protas nebeveikia, kaip 

turėtų, galva pilna vatos ar vilnų, 
rankos tokis sunkios, lyg švino 
pripiltos mėginu nepasiduoti, išsilai
kyti neužmigęs ligi vakaro, bet 
nuovargis laimi. Po pietų, kaip girtas 
nusvyruoju į miegamąjį ir sugniužtu, 
kaip žaislas su išsekusia baterija. 
Kelionės galas, lova ir pasaulis kur 
tikrovė, sapnas ir pusiau sąmonin
gumas maišosi kartu kažkokiam be
protiškam kaleidoskope, mišiny įvykių 
tikrų ir netikrų - nuskęstu į kažkokią 
prieblandos sritį... s

V ATI K A N AS

Žydų vadai iš JAV-bių, Šveicarijos 
ir Izraelio susirinko Romoj, kad 
padiskutuotų su popiežium Jonu 
Paulium Il-ju apie suardytus katalikų 
ir žydų santykius dėl popiežiaus 
priėmimo Austrijos prezidentą Dr. 
Kurt Waldheim birželio mėn.

Popiežius susitiko Vatikane su 
jungtine žydų grupe antradienį. 
Rabinas Mare Tanenbaum, direktorius 
Amerikos žydų komiteto tarptauti
niams santykiams, pasakė: "Pagrin
dinės pasikalbėjimo mintys bus apie 
Vatikano ir žydų supratimą, kas yra 
holokaustas ir žydų nukentėjimas. Ne 
visos aukos buvo žydai, bet visi žydai 
tapo aukomis". Kita pasikalbėjimo 
tema, pagal rabino Tanenbaum pa
reiškimą, bus kontraversiniai Bažny
čios atstovų dėstymai apie žydus ir 
judaizmą. Rabinas pacitavo, kaip 
pavyzdį, tiesiog žiauriai antisemitišką 
kalbą, kurią prieš kelis mėnesius 
pasakė Nikaraguvos kardinolas Miguel 
Obando y Bravo.

Rabinas dar pridėjo, kad žydų tarpe 
yra jaučiamas susirūpinimas Vatikanui 
atsisakant pilnai pripažinti diploma
tinius santykius su Izraeliu.

Spaudos S-gos loterijoje galit laimėti 
AUKSO MONETĄ $700 vertės!
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Newcastle Apylinkės valdyba

Iš kairės i dešinę: Pirmininkas Stasys Žukas, iždininkas Juozas Cesnaitis, narė 
kultūros reikalams Birutė Gasparonienė, sekretorė Zina Zakarauskienė ir 
vice-pirmininkas Vaclovas Liūgą.

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų Šv. Lauryno bažnyčios 
salėje, Broadmeadow įvyko visuotinis 
metinis Newcastle Apylinkės lietuvių 
susirinkimas.
\ Svarbiausias susirinkimo darbo
tvarkės punktas buvo naujos Apy
linkės valdybos ir Revizijos komisijos 
rinkimai.

į naujųjų valdybų susirinkimo pirmi
ninkas pasiūlė visus buvusios valdybos 
narius. Nors jie ir bandė atsikalbinėti, 
bet visiems susirinkimo dalyviams 
karštai ir primygtinai prašant, suti
ko kandidatuoti ir buvo vienbalsiai 
išrinkti. Buvusioje valdyboje buvo tik 
keturi asmenys, tai buvo nutarta jų 
skaičių pakelti iki penkių. Tuo 
penktuoju asmeniu vienbalsiai išrink
tas nepersenai mūsų Apylinkėje 
apsigyvenęs mokytojas Vaclovas Liū
gą.

į Revizijos komisijų perrinkti. na
riai, būtent: Alfonsas Bajelis, Jeroni
mas Pranckūnas ir Motiejus Šeškus.

Toliau sekė valdybos pirmininko St. 
Žuko, ižd. J. Česnaičio ir Revizijos 
komisijos pranešimai. Pagal tuos 
pranešimus kasoje turėjo būti 1884

MOTERŲ DRAUGIJOS ŠVENTE

MELBOURNO KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJOS ŠVENTĖ

Neabejotina, jog vien gero noro 
nepakanka, norint orientuotis su
dėtingame organizacijos gyvenime. 
Reikia sumanumo įžvelgti visas susi
dariusias padėtis, kad organizacija 
galėtų sėkmingai ir naudingai veikti.

Katalikių moterų draugija yra 
pavyzdys, kuri sėkmingai ir naudingai 
veikia jau 36 metai. Čia labai galima 
pajusti nuoširdų narių pasišventimų 
darbui, o jų idealizuotas požiūris 
apima ir jaunų šeimų palankumų.

Bendrai į dabartinių šeimų pasaulį 
jos žiūri kaip į rimtų problematikų. 
Rūpi joms ir išlaikyti lietuviškas 
tradicijas ir kultūrų. 

doleriai ir 30 centų. Revizijos akte tai 
pasitvirtino.

Platesni pranešimų padarė biblio
tekos vedėja Viktorija Christensen. 
Pagal tų pranešimų paaiškėjo, jog 
biblioteka yra finansiniai gerai aprū
pinta, turi virš šešių šimtų lietuviškų 
knygų ir prenumeruoja penkis lietu
viškus žurnalus. Ji kvietė Apylinkės 
lietuvius daugiau skaityti lietuviškų 
knygų.

Pabaigoje susirinkimo sekė disku
sijos įvairiais reikalais. Nors New
castle Apylinkė kasmet mažėja, bet 
dėka energingo mūsų pirmininko 
Stasio Žuko išliko gyva veikla. 
Nepamirškime, kad St. Žukas per eilę 
metų vadovavo ir buvo chorvedžiu 
vietos lietuvių chorui. Bet apgai- 
lautina, jau nebeįmanoma sudaryti 
choro, kuris pajėgtų dalyvauti Lietu
vių Dienose. Stasys vadovauja daini
ninkų grupei kuri reprezentuoja 
lietuvius kitų tautybių parengimuose, 
kartu eina dirigento pareigas vokiečių 
choro "Germania".

Susirinkimui pirmininkavo M. Šeš
kus, sekretoriavo Z. Zakarauskienė.

M.Š.

Melbourne katalikės moterys susi
spietė į draugijų, kad savo darbu 
galėtų padėti artimui, ar silpnesnėms 
organizacijoms, ir tuo pačiu tarnautų 
Dievui ir Tėvynei Lietuvai. Savo 
įsikūrimo dienų jos pasirinko Dangaus 
karalienės Marijos šventę, kuri yra 
draugijos dangiškoji globėja.

Tiesoje ir meilėje jos išėjo iš 
kasdieninės aplinkos į lietuviško 
gyvenimo platumas.

Sakoma, kad bendrai moters neįma
noma aptarti. Jos sąvokai nustatyti 
nėra matematinės formulės, tačiau ji 
yra ta ašis apie kurių sukasi žmonijos 
ratas. Katalikių moterų draugijos 
narės, š. m. rugpjūčio 15 d., Melbourne 
Lietuvių namuose atšventė savo 
našaus darbo metinę šventę.

Sunku jau būtų įsivaizduoti Mel
bourne organizacinę veiklų be Katali
kių moterų draugijos ir jos veiklios 
ilgmetės pirmininkės Halinos Statku
vienės. Apie jų draugijos narės, kaip 
bitelės apie savo karalienę, renkasi 
įvairiems pasitarimams, pasi- 
skatinimui darbams ir kultūrinei 
veiklai.

Šeštadienį, rugpjūčio 15 d. 3 vai. 
Lietuvių namų Kankinių koplyčioje 
abu kunigai, prel. Pr. Vaseris ir kun. 
dr. Pr. Dauknys koncelebravo drau
gijos intencija šv. Mišias, kurios buvo 
užprašytos už draugijos mirusias 
nares.

Draugijos narės koplyčioje ir prie 
vaišių stalo Lietuvių namų jubilie
jinėje salėje dalyvavo su antromis 
pusėmis. Susidarė gausus būrys, daly
vavo ir lietuvaitė iš Lietuvos. 
Skoningai padengtus stalus apsėdo 
virš 60 asmenų. Pasistiprinus skaniai 
šeimininkių pagamintu užkandžiu, 
draugijos pirmininkė Halina Statku
vienė pasveikino susirinkusius. Tarp 
kitko ji pasakė, kad reikia stiprinti 
draugijų, kad būtų kas pavaduoja tas, 
kurios pavargo po gyvenimo našta. Jau 
24 narės pasitraukė amžinam poilsiui. 
Savo jausmingai pasakytų žodį ji 
užbaigė palaimintojo Jurgio Matulai
čio pasakytais žodžiais: "Dievas ir jo 
garbė tegu būna vidinio mano gyve
nimo ašimi, apie kurių suktųsi visos 
mano mintys, jausmai, norai ir darbai.

Draugijos valdybos narė Nina 
Žemaitienė gražiai paskaitė Putino 
eilėraštį: "Meldžiame Tave Viešpatie 
Dieve".

Prelatas Pr. Vaseris papasakojo 
apie Žolinės šventę Lietuvoje ir 
paprotį išpuošti bažnyčias gyvų lapų

>00000000000000000000000^0000000000
Mažesni nuošimčiai už paskolas

Nuo spalio 1 nuošimčiai už lietuvių 
kooperatinės kredito draugijos Talka 
išduotas ipotekines (įkeisto turto) 
paskolas bus sumažinti iki 14 su puse 
procento. Šiuo nutarimu Talka pir
mauja kitų finansinių institucijų 
imamų nuošimčių žemumų.

Paskelbdamas valdybos nutarimų 
Talkos imamus nuošimčius sumažinti 1 
su puse proc., jos pirmininkas V. 
Alekna paaiškino, kad savo veikloje 
Talka visada dėjo ir dės pastangas 
nariams suteikti galimai lengvesnes 
paskolų gavimo sųlygas ir kuo geresnį 
finansinį aptarnavimų. "Paskutiniųjų 
dešimties metų palaipsnis Talkos 
augimas buvo pagrįstas jos vadovybės 
sugebėjimu nuošimčius išlaikyti že
mesniais, negu jie buvo imami bankų 
ar kitų finansinių institucijų. Tuo 
tarpu indėlininkams Talka palūkanas 
mokėjo nemažesnes, kaip kitos pa
našios organizacijos" - pareiškė 
Alekna.

Plačiau paaiškindamas Talkos val
dybos nutarimų sumažinti nuošimčius, 
jos sekretorius Algirdas Šimkus pa

ir gėlių vainikais. Palinkėjo ligai 
visoms draugijoje dirbti mūsų brangios 
Tėvynės naudai.

Kun. dr. Pr. Dauknys tarp kitko 
pasakė, kad Lietuvos istorijoje pirmas 
moterų susirinkimas, suvažiavimas, 
buvo Kaune 1907 metais. Ignas 
Sakalauskas (Vanagėlis) tada mote
rims parašė gražių žodžių: "Moterys 
lietuvės, klausykitės gerai: Jūs saulė 
tautos, Jums rūpi likimas Lietuvos".

Šiltus sveikinimo žodžius pasakė ir 
Antanas Bakaitis. Taip pat sveikino, 
Gyvojo Rožančiaus būrelio vardu 
Leonas Padgurskis. Vida Vaitie
kūnienė paskaitė Dennis O'Shee, 
vienų jo atpasakojimo versijų apie šv. 
Mergelės Marijos mirtį, paruoštų 
Julijos Grigaitienės.

Užbaigus kalbas ir sveikinimus buvo 
išdalintas pagrindinis vakarienės pa
tiekalas - kepsnys su daržovėmis ir 
vaisių kisielius.

Tada patys jauniausieji parodė kų 
Jie supranta apie mamas ir tos dienos 
šventę. Visų džiaugsmui dainavo ir 
deklamavo: Daiva Ir Ginta Statkutės 
ir Rimas Statkus. Taip pat Lina, Daina 
ir Dalytė Didžytės.

Pasirodė ir keturios moterys: Vita 
Jablonskienė, Vera Juozapavičienė, 
Genė Mackevičienė ir Nina Žemai
tienė. Susėdusios aplink staliukų jos 
suvaidino pasidalinimų kasdieniniais 
pergyvenimais,. kada vyrai jau pen
sijon. Tas sukėlė daug juoko.

Pasivaišinta dar kava, skaniais 
pyragais ir šokoladais iš Lietuvos. 
Tikrai prasmingai, pakilioje nuotai
koje, šiais metais paminėta Katalikių 
moterų draugijos šventė.

Alisa B.

reiškė kad už visas nuo dabar naujai 
išduodamas ipotekines paskolas bus 
imami nauji žemesni nuošimčiai (14 su 
puse proc.). Šio metų ketvirčio gale 
prie naujų nuošimčių bus pervestos ir 
visos dabar esančios paskolos.

"Už asmenines (be turto įkeitimo) 
paskolas nuošimčiai taip pat bus 
sumažinti 1 su puse iki 16 su puse 
proc., kas yra gerokai žemiau už 
kredito įstaigų ar finansinių institu
cijų imamus nuošimčius" - paaiškino 
Šimkus.

Nežiūrint didelio sumažinimo nuo
šimčių už išduotas paskolas, Talka ir 
toliau nariams ir Indėlininkams suda
rys palankias sųlygas joje laikyti savo 
sutaupąs. Nuo spalio 1 už terminuotus 
iki $50,000 indėlius Talka mokės 13 
proc. palūkanų, virš $50,000 indėliai 
neš 14 proc. Pinigai laikomi einamose 
sųskaitose neš 9 proc. palūkanų.

Lietuvių kooperatinės kredito 
draugijos Talka metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 19, 4.30 
Melbourno Lietuvių namuose.

J. Mašanauskas

I&
i

Buvusiam Geelongo lietuvių sporto klubo "Vytis" ilgamečiu! 
pirmininkui - garbės nariui

A. A.
ALEKSANDRUI B R AT A N A VI C I UI

mirus, jo žmonų Elenų, dukras Ritų ir Irenų, sūnus Leonų ir Eugenijų ir 
visus anūkus nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Geelongo LSK. "Vytis" valdyba ir sportininkai.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

I> A D Ė K A

Netekęs mylimos žmonos a.a. Karolinos susilaukiau daug užuojautų, 
žodžiu, telegramomis ir raštu. Negalėdamas kiekvienam atskirai 
padėkoti noriu pareikšti savo nuoširdžių padėkų per spaudų. Kun. dr. 
P. Bučinskui už gedulingas šv. Mišias, jautrius žodžius bažnyčioje ir 
kapuose, ir už užpylimų ant karsto iš Lietuvos žemės. Choristams už 
giesmes bažnyčioje ir kapuose. Brisbanės lietuvių Apylinkės 
pirmininkui Br. Butkui ir bažnyčios komiteto pirmininkui K. Bagdonui 
už jautrius žodžius pasakytus prie kapo. J. E. vyskupui P. Baltakiui ir 
prel. P. Butkui (prel. du kartus) aplankiusiems Karolinų ligoninėje 
sirgusių daugiau kaip dvejus metus. Queenslando transporto 
ministerial D. F. Lane atsiuntusiam užuojautų. Brisbanės, Adelaidės, 
Melbourno, Sydnejaus lietuviams, giminėms iš Lietuvos ir iš JA V-bių, 
parelškusiems užuojautas žodžiu, raštu, telefonu ir telegramomis. Už 
gėles, aukas: vietoje gėlių, spaudai, fondams ir už užprašytas šv. 
Mišias a.a. Karolinos vardu. Lietuvių namų komiteto nariams už 
paruoštus šermenų pietus.

Visiems aukščiau išvardintiems nuoširdžiai dėkoju.
Vladas Kaciūnas.
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D AI N OS 
SAMBŪRIS

Yra sakoma, kad upės krantus 
jungia tiltai, o žmones suartina 
jausmingi muzikos garsai ir gražios 
dainų melodijos.

Nedvejodamas drĮstu tvirtinti, kad 
Melbourne lietuvių tampriam ir gra
žiam sugyvenimui didele rolę vaidina 
Melbourno Dainos Sambūris, kuris 
savo magiška galia sulydina tautiečių 
jausmus, nes klausantis jų darniai 
skambančių dainų mumyse Įsigali 
kilnumas, grožis ir tiesa, kas ir sudaro 
bendro gyvenimo sanpratos esmę. 
TOdėl ir nenuostabu, ‘kad jų paren
gimus visada lanko tautiečiai, kurie 
besiklausydami lietuviškų sklandžiai 
besiliejančių liaudies dainų melodijų 
yra jau išprusę muzikos poreikiuose ir 
jie jaučia, kad kiekviena nauja daina 
yra, lyg ir naujas rožių krūme žiedas, 
kuris brandina mūsų liaudies muzikinę 
kultūrą.

Manau, yra akivaizdu, kad kiek
vieno choro sugebėjimas meniškai 
išpildyti harmoningą balsų skambesį 
pagauna kiekvieną klausytoją ir 
leidžia jam pajusti, kad choras užima 
svarbią ir reikšmingą vietą daugia
spalvėje ir sudėtingoje žmogaus 
kultūros raidoje. Daina pasidarė mums 
lyg tos piliulės narkotikams ir jeigu 
gamtos gyvybės šaltinis yra saulės 
šiluma ir šviesa ir, jeigu žmogaus 
kūnui širdis yra kraujo cirkuliacijos 
variklis, tai daina yra mūsų dvasinių 
pojūčių ir nuotaikos barometras. 
Muzikas Stasys Šimkus yra pasakęs, 
kad muzika ir daina yra dausų 
karalienė, saulių saulė, žmogaus ir 
tautos siela ir kultūringa visos 
žmonijos ateitis. Manau, kad visi 
sambūriečiai visą tai jaučia savo 
širdyse ir todėl jie visi yra mieli ir 
nuoširdūs ir pilni pasiaukojimo, o savo 
tarpe jie kaip broliai ir seserys, metų 
metus, lanko repeticijas ir leidžiasi 
būti užhipnotizuojami, nes abi diri
gentės lanksto juos pagal savo norą ir 
sugeba iš jų išgauti neĮtikėtinus 
garsus.

Laimingas yra Dainos Sambūris, nes 
turi dvi jaunas, gabias ir tautiniai - 
patriotiniai tėvelių išaugintas ir 
išauklėtas dirigentes, kurios sugeba 
per dainą iškelti mums charakteringus 
tautos liaudies gyvenimo bruožus, 
kurie harmoningai skambančių garsų 
vibravimu pasiekia mūsų gilius, vidi
nius jausmus.

Sakoma, kad choro vadovo asme
nybė nulemia choro menini lygi ir 
suformuoja jo kūrybini braižą. Visa 
Australija ir net užsienis yra girdėjęs 
Sambūrio koncertus ir gerai žino, kad 
jų koncertų programa visuomet yra 
kruopščiai sustatyta ir gerai išpil
doma. Kaip dainų parinkimas, taip ir 
jų muzikinis išpildymas visada paten
kina klausytojus.

Laukiami ir mėgstami yra Sambūrio 
parengimai, ką matome iš neseniai 
Įvykusios Sambūrio Vakaronės į kurią 
prisirinko pilna Lietuvių namų repre
zentacinė salė, kur jaukioje nuotai
koje, dainą mėgstančioji Melbourno 
visuomenė, kartu su dainininkais, 
smagiai praleido vakarą.

Kaip daugumas Australijos lietuvių 
chorų, taip ir Melbourno Dainos 
Sambūris dainuoja ir koncertuoja ne 
tik saviems tautiečiams, bet dažnai 
atstovauja lietuvius tarptautiniuose 
parengimuose. Šių metų rugpjūčio 
mėnesio 2-trą dieną, Sir Dalias 
Brooks iškilmingoje koncertų salėje, 
Sambūri atstovavo lietuvius didžiu
liame Pavergtų Tautų jungtiniame 
koncerte kurĮ stebėjo virš 1500 Įvairių 
tautybių žmonės. Vargu ar bet kuri 
kita mūsų meninė grupė būtų geriau 
atlikusi šias pareigas, nes Sambūrio 
nepaprastai jausmingai atlikta daina - 
Po auštus kalnus vaikščiojau - 
sužavėjo visus klausytojus, o Sambūrio

Melbourno Dainos Sambūrio dirigentės: Birutė Prašmutaitė (kairėje) ir Dana 
Jokūbauskaitė - Levickienė.

"Svajonės" - Virginija Bruožytė ir 
Birutė Kymantienė, savo originalia 
dueto daina, nustebino susirinkusius. 
Pagarba Sambūriui.

Atrodo, kad Melbourno Dainos 
Sambūris, per ilgus gyvavimo metus, 
yra išsikovojęs Melbourno lietuvių 
visuomenės pasitikėjimą ir tapo jos 
neatskiriama gyvenimo dalimi. Lau
kiami yra jų parengimai, laukiami jų 
koncertai ir gerbiami yra visi Sam
būrio dalyviai, nes visiems yra gerai 
žinoma, kad pasisekimas yra įmano
mas tik per darbą ir pasišventimą.

Kiekvieno trečiadienio vakarą, ty
liai ir susikaupę, renkasi sambūriečiai 
Į Lietuvių namus repeticijoms. Vieni 
atvažiuoja savomis mašinomis, kiti 
tramvajais arba autobusais. Visi, 
pagal gaidas, su meile lygina Įvairiau
sių dainų melodijas ir stengiasi Įtikti

Svečias iŠ
Tasmanijos

Baltic News redaktorius A. Taš- 
kūnas iš Tasmanijos ir Baltic News 
atstovė iš Viktorijos G. Kaladienė 
lankėsi Sale seniūnijoje.

Ta proga atvyko ir Latrobe Valey 
seniūnė V. Koženiauskienė glaudžiam 
pasitarimui. Pirmiausia visi apžiūrė
jome gražų Matukevičių ūkį, vėliau 
šeimininkės Anytos buvome pakviesti 
prie paruoštų pietų.

Redaktorius A. Taškūnas papasa
kojo, kad visą B. N. darbą tvarko 
išrinktas 15 asmenų komitetas iš 
latvių, estų ir lietuvių. Ekspedicijos 
darbą atlieka savanoriai susirinkę 
vakarais. Laikraštis išsilaiko vien tik 
iš aukų ir išlaidoms kylant dažnai 
susiduriama su finansiniais sunkumais.

Sale seniūnijos tautiečiai jau keletą 
metų stengiasi sutelkti lėšų šiam 
svarbiam reikalui. Paskutiniais metais 
iniciatyva Anytos Matukevičienės 
suruoštos žuvavimo varžybos davė 
gerus rezultatus. Bet tokiai mažai 
bendruomenei, kaip Sale yra neįma
noma ką nors didesnio suruošti. 
Ieškojom pagalbos ir mums atėjo. 
Talkininkavo labai energingi vyres
nieji Geelongo skautai " Židiniečiai" 
ir mėgėjai žvejai, o taip pat ir 
kaimynai iš Latrobe Valey. Tos 
žuvavimo varžybos įvyks ir šįmet, 
kurioms jau iš anksto kviečiame visus 
žvejus ir gamtos mėgėjus atvykti per 
ilgųjį "Labour” savaitgalį Į Strathford 
- Sale seniūniją. Būtų gerai, kad ir 
Melbournas tą savaitgalį didelių 
parengimų neruoštų ir leistų žvejams 
pasukti į mūsų pusę. O mes vietiniai 
iki tų garsių varžybų stengsimės 
žuveles auginti, kad žvejams būtų ką 
gaudyti. Po keletos valandų pokalbio 
redaktorius padėkojo visiems už darbą 
ir pasiaukojimą, šeimininkams už 
priėmimą ir atsisveikinant pažadėjo, 
jeigu sąlygos leis ir pats atvyks į mūsų 
ruošiamas varžybas.

E. E. 

dirigenčių reikalavimams.
Stebiuosi jų kantrumu ir užside

gimu, nes visi jie yra savanoriai ir daro 
tai be užmokesčio, nors tai ir yra jų 
viršvalandžiai. Visi jie yra dideli 
dainos mylėtojai ir dideli mūsų 
patriotai, nes daugiausia jie dainuoja 
liaudies dainas, kurios sudaro mūsų 
tautos muzikinės kultūros pagrindą.

Gerbiu aš mūsų jaunimą, kuris vis 
daugiau Įsijungia Į chorinę veiklą, kas 
užtikrina Sambūrio tęstinumą. Dar 
labiau gerbiu tuos sambūriečius, kurie 
nuo pirmųjų Sambūrio gyvavimo 
dienų vis dar nepavargsta ir tęsia 
savo gyvenimą šiame gražiame garsų 
pasaulyje.

Su užsidegimu Sambūris ruošiasi 
savo metiniam koncertui, kuris Įvyks 
spalio mėnesio pabaigoje.

Leonas Baltrūnas

UiBtoj

C) £ I! L£
AUKOS VASARIO 16-TOS 

GIMNAZIJAI
pagerbdami a. A.
Vytautą Berno t

aukojo: $50 V. Rušienė.
po $20 M. Symonds, L. Juodaitienė, 
Ms Guetzmacher, G. Van Hoff, 
V. Stanevičienė ir V. Petniūnienė.
$10 0. Palaitienė
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI 
po $20 E. ir Iz. Jonaičiai
B. ir S. Jarembauskai

"MŪSŲ PASTOGEI"
$20 aukojame

Aida ir Viktoras Jarai 
Merrylands, NSW.

Aldona ir Alfa Adomėnai, 
Epping NSW.

$10 aukojame
Valė ir Balys Barkai, 
Concord West, NSW.

A. A. 
VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, jo žmonai Laimutei, sūnums ir dukrai ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą. 

Aida ir Viktoras Jarai 
Merrylands, NSW.

A. A.
Inž. VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, žmonai Laimai, dukrai Reginai, sūnums Algiui, Viktorui 
su šeima ir visoms giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Elena Badauskienė
Regina ir Richardas Purcell

TRUMPAI 
IS VISUR

Sovietų laikraščio "Maskvos Nau
jienos" žiniomis, per Baltų demons
tracijas prieš Ribbentropo - Molotovo 
paktą Rygoje suimti 86 asmenys.

Vakarų Vokieti jos vyriausybė nusi
leido dėl savo atominių ginklų. Jie 
sutiks sunaikinti savo 7 2 Pershing tipo 
raketas, kurios trukdo amerikiečių - 
sovietų susitarimus dėl visiško atomi
niais užtaisais ginkluotų raketų 
pašalinimo. Tačiau vokiečių raketos 
bus sunaikintos tik atsiekus visišką 
susitarimą.

Rugpjūčio 28 d. kai kurie Filipinų 
kariuomenės daliniai, vadovaujami 
pulkininko Gregorio Honasan, bandė 
nužudyti prezidentę Corazon Aquino 
su šeima ir nuversti vyriausybę'. Jie 
puolė prezidento rūmus, sužeisdami 
prezidentės sūnų, paėmė televizijos 
stotį Maniloje bei Aguinaldo karei
vines. Po aštrių kovų, padedant 
artilerijai ir aviacijai, sukilimas už
gniaužtas. Žuvo apie 60 žmonių, virš 
šimto sužeistų, jų tarpe nemažai 
civilių. Nuginkluoti sukilėliai kalinami 
laivuose Manilos įlankoje. Sukilimo 
vadas pulk. Honasan slapstosi.

Sulaukęs 81 metus, rugpjūčio 28 d. 
mirė veteranas filmų direktorius John 
Huston, pastatęs daug garsių filmų. 
Jis mirė Rhodes Island valstijoje, kur 
buvo nuvykęs susukti dar vieną filmą.

Keturios raketos sprogo netoli 
Japonijos imperatoriaus rūmų. įta
riami kairieji, paskutiniu metu smar
kiai protestavę prieš numatytą impe
ratoriaus apsilankyma Okinavos sa
loje.

Po ilgesnių neoficialių paliaubų 
Irako aviacija vėl užpuolė Irano 
tanklaivius ir naftos įrengimus Per
sų įlankoje. Nukentėjęs Iranas grasina 
atsikeršyti, užpuldamas Irakui drau
gingų valstybių laivus, nors šie 
plauktų po JAV vėliava.

Libijos karinės pajėgos po kovų 
atsiėmė iš Chad valstybės ginčijamą 
Aozou pasienio ruožą, iš kurio 
libijiečiai buvo išstumti rugpjūčio 
mėn. pradžioje.

Lenkijos lyderis gen. Vaitiekus 
Jaruzelskis stralspsnyje sovietų spau
doje pasmerkė Stalino pravestus 
lenkų komunistų "valymus" bei lenkų 
trėmimus į Rusiją. Visgi savo straip
snyje jis neužsiminė apie Katyno 
žudynes, nei apie Molotovo - Ribben
tropo paktą, kuriuo buvo susitarta 
pasidalinti Lenkiją ir Pabaltijo 
valstybes.

Sacharos dykuma yra beveik tokio 
pat dydžio kaip visa Europa.
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A. A.
Česlovas Žilinskas Šių metų rugpjūčio 24 d., Canberros 

St. Joseph bažnyčios vitražų spal
vomis papuoštas, gėlėse paskendęs 
karstas. Švelniai orkestro garsais 
palydimas, iškeliavo amžinybėn, Čes
lovas, Petras Žilinskas.

Canberroje gyvena maža saujelė 
lietuvių,bet bažnyčią užpildė, susi
rinkę paskutiniam atsisveikinimui,C e- 
siaus bendradarbiai, orkestro ir sporto 
draugai.

Gimęs 1933 metais Šiauliuose, save 
laikė tvirtu žemaičiu. Iš mažens mėgo 
muziką, jau Vokietijos stovyklose 
grojo akordeonu tautinių šokių gru
pei.

1949 m. Žilinskų šeima atvyko į 
Australiją, kaip ir visi nauji emi
grantai, Cesius su motina atsirado 
šeimų stovykloje prie Wagga - Wagga, 
Uraquinty. Tai buvusi australų avia
cijos stovykla. Kartu lankėm stovyk
los mokyklą, mokėmės anglų kalbą. 
Gal buvom pirmieji lietuvių vaikai, 
supažindinti su provincijos australų 
jaunimu. Cesius su motina persikėlė 
pas tėvą ir vyresnį brolį Tadą į Wagga 
- Wagga, čia jis baigė Christian 

Brothers College. Pradėjęs žaisti 
lauko tenisą vėliau pakeitė į golfą. 
Studijavo Armidale Universitete.

1959 m. šeimai persikėlus į Can- 
berrą, Cesius dirbo Krašto apsaugos 
žinyboje.
Buvo apdovanotas Australia Day 
medaliu už sąžiningą darbą aviacijoje, 
įsijungė į lietuvių gyvenimą, grojo 
tautinių šokių grupei. Canberros 
Lietuvių klubo pirmojo komiteto 
narys. Neapleido ir sporto veiklos. 
"Vilko" klube žaidė lauko ir stalo 
tenisą, tinklinį, krepšinį ir golfą. Buvo 
pagarsėjęs lietuvių golfininkas, daly
vaudavo sporto šventėse. Keturius 
kartus lankėsi Pertho lietuvių golfo 

ČESLOVUI ŽILINSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai, broliui Tadui 
su šeima ir visiems artimiesiems.

Vincas ir Genovaitė Ališauskai, 
Juozas ir Onutė Bratiškai.

šventėje, per vienas Velykas su 
Pertho golfininkais žaidė Bali saloj. 
Visas jo laisvalaikis vasaros metu, 
praleistas golfo aikštėse, žiemos 
mėnesiai sniego kalnuose. Šią žiemą 
slidinėdamas su draugais pajutęs 
krūtinėj skausmus, buvo nuvežtas į 
Coomą ligoninę. Ten rugpjūčio 18-tą 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. Liko žmona 
Virginija, sūnus Robertas ir duktė 
Linda. Koplyčioje giminių vardu 
atsisveikino broliavaikis, Vincas Ži
linskas ir draugų vardu Viktoras 
Martišius.

Ilsėkis ramybėje Cesiau.

0. M.

EKSKURSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS
Marija Remienė K R AŠT US

ARTĖJANT į EGIPTĄ į FARAONŲ 
ŽEMĘ

Balandžio 28 d. ryte einant 
pusryčiauti mus pasitinka gidas, gerai 
nusiteikęs kaip visada. Praėjusią naktį 
jis jau nakvojo savo namuose Jaffoj. 
Jaffa yra vienas iš seniausių miestų 
Izraelyje, minimas Šv. Rašte. Kadaise 
Jaffa buvo žymus uosto miestas, bet 
dabar jau nenaudojamas. Tai Tel 
Avivo miesto tęsinys ir yra vieno mero 
valdžioj.

Nors ir ankstus rytas, bet mus 
nuveža į garsią vyno daryklą. Trumpai 
sustojame, apveda aplink didžiules 
vyno rauginimo bačkas, ir pagaliau 
visi gauname paragauti vyno: sal
daus, ne taip saldaus ir rūgštaus. 
Pasirinkimas didelis.

Negaišdami laiko, vėl lipam į 
autobusą, nes prieš akis ilgas kelias, 
kitas kraštas, muitinės formalumai. 
Gamtos vaizdas keičiasi. Gamta 
darosi skurdesnė, saulė karštesnė.

Mūsų grupei įdomu buvo pamatyti 
žydų garsius kolektyvinius ūkius 
"kibbutzus". Gidas buvo pažadėjęs 
kur nors sustoti. Čia buvo paskutinė 
proga. Mūsų nusivylimui nematėme 
tikro ūkininkavimo vaizdo ir jų 
gyvenimo "kibbutzuose". Aplinka at
rodė kaip didelis ūkis, pasiklausėme 
užrekorduotos šio "kibbutzo" istori
jos. Šioje vietoje vyko karas tarp žydų 
ir egiptiečių. Netoliese yra miestelis 
Ashkalon, ir tuom buvo patenkintas 
mūsų smalsumas.

Egipto siena nepertoliausiai, apie 
80 kilometrų. Autobusas rieda per 
Gazą Strip teritoriją. Tai žydų 
užimtas kraštas po 1967 metų karo. 
Gyvena tik arabai ir pragyvena 
augindami apelsinus. Dabar juos remia 
žydai, pravedė vandentiekius, rūpi
nasi švietimu. Vaizdas liūdnas, baisiai 
skurdus gyvenimas, atrodo civiliza
cijos galas. Su laiku ši vietovė turės 
savivaldą pagal "Camp David" susita
rimą.

Privažiuojame arabų miestelį. 
Gatvė, kuria važiuoja autobusas, yra 
gera, bet šoninės gatvelės negrįstos. 
Palei gatvę namukai iš molio be langų. 
Kur ne kur matyti durys, o kitur tik 
anga - skylė. Ryto metas, uniformuoti 
mokiniai eina į mokyklą. Mergaitės 
dėvi panašias į žalios spalvos ilgas 
kelnes, o ant viršaus vienodas 
sukneles. Net jaunos mergaitės negali 
rodyti kojų. Visos moterys dėvi ilgus 
juodus rūbus ir juodus galvos gaubtu
vus. Tuo tarpu vyrų rūbai šviesių 
Mūsi^ Pastogė Nr. 35 1987. 9. 7 pusi

spalvų, panašūs į ilgus naktinius , 
marškinius ir galvos gaubtuvai dau
giausia balti. Būreliais vyrai sėdi ant 
žemės ir šnekučiuojasi, o moterys 
dirba laukuose.

Jau vidudienis. Autobusas sustoja 
prie Egipto sienos. Gidas išdalina 
kiekvienam po litrą geriamo vandens 
ir po maisto dėžutę pietums. Pasiekėm 
kitą civilizaciją. Pamatysim, ko nema
tėm ir negalvojom. Iškrauna visus 
mūsų lagaminus iš autobuso, atsisvei
kiname su gidu Icaku ir šoferiu Joške. 
Izaką minėjome toliau keliaudami, 
nes kito tokio gido mes jau neturė
jome.

Pasai rankose, bandome stumti 
lagaminus ir kitą mantą iki muitinės 
durų. Žmonių spūstis, daug turistų, 
kalbų mišinys, tvarkos mažai. Girdėti 
balsų, kad egiptiečiai nenori turistų, 
nes patarnavimas blogas, ilgos eilės, 
lyg važiuotume į Sovietų Rusiją. 
Praleidžiame porą valandų, kol perei
name visus formalumus.

Pagaliau atsiduriame kitoje vartų 
pusėje. Karšta, saulė kepina. Pro 
muitinės vartus praeina ir kiek arabų: 
štai viena arabė tempia vežimėlį. 
Kažkokie skudurai sudėti į plasti
kinius maišus. Muitininkas viską išver 
čia ant stalo, peržiūri, suardo visą 
tvarką. Vėliau ji bando viską sukimšti 
atgal. Rateliuose didelis puodas. Vos 
pavažiavus, puodas pasvyra ir išsilieja 
kažkokia tamsi putra į smėlį. Vargšė 
arabė stovi ir žiūri į savo skanėstą. 
Nežinia, kaip ten viskas pasibaigė, 
nes mus visus jau "suėmė" į krūvą 
egiptietis gidas, vardu Juozas. Stovi 
keli purvini autobusai, bet mus, 
turistus, veda prie naujo, patogaus ir 
vėsinamo.
LEKIAME PER SINAJAUS DYKUMĄ 

IR SUEZO KANALĄ.
Turistų toks likimas -iš autobuso į 

autobusą. Antra savaitė kaip vykdome 
gidų nurodymus. Tik sulipus į auto
busą ir susiradus sau patogią vietelę 
su bendrakeleiviais, tuoj girdime 
naujo gido pranešimą: "turime labai 
mažai laiko iki 5 valandos vakaro, iki 
Suezo kanalo, jei nesuspėsime, reiks 
laukti tris valandas, iki galėsime 
persikelti per kanalą. Po to geras kelio 
galas iki Kairo, nakvynė turi būti 
Kairo mieste". Be to, šis egiptietis 
sunkiai kalba angliškai, kol pagaliau 
supratome, kad "Swiss Canal" yra 
Suezo kanalas.

Autobusas lekia kaip vėjas. Kartais 
. 6

atrodo, kad skrendam. Net baugu 
darėsi pasitaikius kokiai mažai duo 
belei. Laimė, kad plentas visiškai 
tuščias. Protarpiais pasitaiko mažos 
oazės ir apie jas matyti kelios šeimos 
beduinų. Smėlio baltume iš” tolo 
matyti juodais rūbais dėvinčios mote
rys, kaip vienuolės prieš II-jį Vati
kano susirinkimą. Jos gano ožkas, 
rūpinasi šeima. Jų darbai ir apdaras 
primena filmą "Lilies of the Field", 
tik čia nematyti jokio progreso jų 
darbuose. Beduinų gyvenvietės namas 
sudėtas iš įvairių šiukšlių ir sudžiū
vusių palmių šakų. Vargšės egip
tietės, o mes moterys atsidustame su 
džiaugsmu, kad negimėm Egipte ar 
kokiame kitame arabų krašte.

Gidas Juozas - krikščionis, koptas. 
Ant kaklo kryželis, o pats "pasi
puošęs" amerikoniškais "jensais". Tai 
mados reikalas. Amerikiečiai ta mada 
užkrėtė visą pasaulį. Jis nekalbus, o 
gal nėra ko pasakoti apie dykumą. Mes 
sėdime kiekvienas paskendęs savo 
mintyse. įspūdžiai telkiasi ant įspū
džių. Kartas nuo karto girdėti 
komentarai apie pro langą matomą 
skurdą. Gerai, kad gidas nesupranta 
lietuviškai.

Diena gerokai įpusėjo. Karšta ir 
ilga. Nervai atsileido, ir apie prieš
piečius Imam galvoti. Štai traukiam 
maisto dėžutes, gautas Izraelyje, ir 
gardžluojamės kepta vištiena ir kitais 
priedais. Nepamiršo įdėti ir torto 
gabaliuką. Čia dar Kanos vynas 
pataiso apetitus. Gaila, negalim jo 
padauginti.

Autobusas lekia plentu be greičio 
sumažinimo. Abiejose kelio pusėse 
smėlio jūra. Nematyti beduinų, negir
dėti kito garso, o tik autobuso motoro 
ūžesys. Ši vietovė buvo žydų oku
puota ir tik prieš metus sugrąžinta 
pagal susitarimą dar a.a. Anwar 
Sadato pastangomis. Pakelyje matyti 
karo aukos: sudeginti tankai ir kitų 
mašinų likučiai. Smėlio kopos kaip 
kalnai vis didėja. Žiūrim ir savo akimis 
negalim tikėti, kad čia ta dykuma, kur 
Mozės vadovaujami žydai ilgai klajojo, 
kol pasiekė pažadėtąją žemę. Jiems 
užtruko 40 metų, o mes prašovėme 
per 4 valandas. Kai kam primena 
Neringą, kitiems sniego pusnis, o dar 
kitiems filmuose matytus vaizdus. 
Tarp savęs kalbamės, kad grožį galima 
rasti visur: štai smėlyje įminta pėda 
pakeičia savo formą, kiekvienas 
mažas smėlio grūdelis kitoks, o ką jau 

kalbėti apie smėlio bangavimą? Vėjo 
vejamos smiltys auksu virpa saulėje.

Priartėjame prie Viduržiemio jūros. 
Smėlio kopos mažėja, pajūrys gražus, 
bet nėra žmonių, nėra turistų.

Pagaliau 4:30 vai. vakarop priva
žiuojam Suezo kanalą. Jau iš tolo 
matom dvi ilgas eiles automobilių, bet 
mūsų autobusas pravažiuoja pro 
laukiančiųjų eiles ir pirmas užva
žiuoja ant kelto. Dar seka keli 
mažesni automobiliai, ir keltas pajuda 
į kitą pusę. Suezo kanalas - tai 
koridorius tarp dviejų pasaulio pusių. 
Didžiuliai laivai plaukia išsirikiavę 
vienas po kito, kiek tik akis užmato. Iš 
arčiau susiduriam su egiptiečiais. Jie 
atrodo gana draugiški, sveikina kiek
vieną "helio".

Už kelių mylių nuo kanalo atgyja 
mūsų gidas Juozas. Didžiuojasi, kad 
puikus šoferis saugiai ir greitai 
pasiekė kanalą. Didžiuojasi savo 
krašto pažanga, tautos praeitimi ir 
laisve. Apie Izraelį yra labai kartus, 
menkas diplomatas ir išpila savo 
tautos neapykantą. Atrodo, kad čia 
girdėsime propagandą iš kitos pusės.

Pirmas Egipte sustojimas mažame 
miestelyje. Mums buvo gerai įkalta 
galvon Egipte negerti vandens, neval
gyti salotų, net neragauti nevirtų 
vaisių. Užeigoje gavom nusipirkti 
importuoto alaus, bet mūšių spiečiai 
tiesiog lenda’ burnon. Jų visai nema
tėm Izraelyje. Argi visos musės 
suskrido į Egiptą, kaip anos bausmės 
metu, kada kraštą buvo užpuolę 
skėriai. Kieme vestuvių pulkas: 
jaunųjų pora ir jų palyda. Mūsų 
turistai iš smalsumo , kaip musės, 
apspito jaunųjų mašiną. Vestuvininkai 
mielai fotografavosi su mumis, o mes 
jiems užgiedojom "ilgiausių metų" 
lietuviškai.

Saulė greit pasislėpė už smėlio 
kalnų, ir šalta autobuse. Vaizdai dar 
liūdesni tamsoje, ir smėlis greit atšąla, 
nemalonu.

Egipte gyvena 44 milijonai žmonių. 
Tik ketvirtadalis žemės apgyven
dintas. visa kita - dykuma. Gyventojai 
daugiausia susispietę miestuose. 
Dabar egiptiečiai irigacijos pagalba 
bando Sinajaus dykumą paversti 
derlingais laukais.

Tęsinys sekančiame "M.P." Nr. 36
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sporto Švente ir jaunimo
K O N G R ES AS

Australijos lietuvių sportuojantis 
jaunimas šiemet gruodžio 27-31 
dienomis suvažiuos j Geelongą. kur 
įvyks 38-toji, tradicinė sporto šventė. 
Tuo pačiu metu Australijoje įvyks Vi
tas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas. Kadangi nemažai mūsų jau
nimo yra ir sportininkai, jie atsidurs 
prieš galvosūki - dalyvauti sporto 
šventėje ar Jaunimo Kongrese?

Sportininkų dalyvavimas Geelonge 
šiemet yra (patingai svarbus., nes ten 
bus sudaromos rinktinės, kurios atsto
vaus Australijos lietuvius III Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynėse, įvykstan
čiose ateinančiais metais Adelaidėje.

Tos problemos nebūtų, jei Jaunimo 
Sąjunga prieš sudarydama Kongreso 
programą, būtų palaikiusi kontaktą su 
mūsų jaunimo organizacijomis ir 
koordinuotų Jaunimo Kongresą su tų 
organizacijų parengimais.

"VARPAS" — VIKTORIJOS HI DI V. 
C EMPI O N AI.

Po neužmirštamų Sov. Sąjungos ir 
Australijos krepšinio rinktinių žaidy
nių, nedaug mažiau įdomios buvo 
finalinės "Varpo" ir "Sunbury" Vik
torijos pirmenybių rungtynės, kur 
akivaizdoje gana skaitlingai susirin
kusių lietuvių žiūrovų, Melbourne 
šaunieji krepšininkai įrodė australams 
savo pranašumą, ir užtikrintai laimėję 
šias finalines rungtynes, garbingai 
įžengė į antrąją Viktorijos krepšinio 
pirmenybių diviziją. Rungtynių rezul
tatas - 72:49 (39:23). Varpo koman
doje žaidė ir įmetė taškus: S. 
Balnlonis 19, D. Sadauskas 16, P. 
Adamavlčius 12, E. Ragauskas 8, T. 
Zdanius 7, P. Steel 6, V. Roussiyan 4 ir 
G. Brazionls.

Po šių rungtynių įvyko laimėtojų 
viešas pagerbimas, kur Varpo klubui 
buvo įteikta graži taurė, o visi 
aukščiau išvardinti žaidėjai buvo 
apdovanoti dailiomis krepšininko sta
tulomis.

žiemos sporto SventE
Devynioliktu kartu Australijos lie

tuviai slidinėtojai susirinko varžyboms 
- žiemos sporto šventėj. Šiais metais 
šventė vyko Viktorijoje Mt. Buller 
kalnų vietovėje. Šventės rengėjai 
"Neringos" žiemos sporto klubas. 
Šventės pravedimu rūpinosi jaunieji 
"Neringos" Slidinėtojai vadovaujami 
Dariaus Aleknos.

Varžybos įvyko rugpjūčio 15 dieną. 
Sportininkai suvažiavo dieną prieš 
varžybas, kurie dar anksčiau. Varžy
bų būstinė - "Neringos" klubo' 
patalpos. Čia vyko sportininkų regis
tracija, burtų traukimas dėl starto 
eilės ir čia buvo teikiama visa 
informacija susijusi su varžybomis.

Sportininkų susirinko nemažas bū
rys, betgi - iš labai gerų slidinėtųjų 
turinčio klubo Sydnejaus "Kovo” 
teatvyko dvi sesutės Coxaites. Iš 
garsaus Canberros "Vilko" klubo nė 
vieno... Nežinau dėl kokių priežasčių

Gaila, kad nebuvo pasimokyta iš 
1978 metais Toronte įvykusio nesusi
pratimo, kai Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynių atidarymo metu, Jaunimo 
Sąjungos vadovybė buvo suorgani
zavusi pramoginę išvyką laivu, tuo 
atitraukdama daug jaunuolių, kurie 
tuo metu norėjo būti stadione. Šis 
įvykis vėliau susilaukė karčios kritikos 
Šiaurės Amerikos ir Australijos lietu
viškoje spaudoje.

Reikia tikėtis, kad rengėjai Austra
lijoje pakeis programą taip, kad iš kitų 
kraštų atvykęs jaunimas turėtų pro
gos pabendrauti su mūsų sportininkais 
ir atnaujinti artimus ryšius užmegstus 
1978 ir 1983 metais Šiaurės Amerikoje 
vykusiose Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynėse ir mūsų sportininkų gastro
lėse po įvairias Š. Amerikos lietuvių 
kolonijas.

R. Sidabras

Su malonumu tenka konstatuoti, 
kad šioji Varpo vyrų krepšinio 
komanda ištisus metus drausmingai 
lankė treniruotes, pareigingai dalyva- 
vovisose rungtynėse ir garbingai 
reprezentavo lieuvio sportininko var
dą, ko pasėkoje buvo atsiektas šis 
gražus laimėjimas.

Pagarba priklauso Varpo klubui, 
pagarba valdybos nariams ir treneriui 
ir žaidėjų tėveliams, kurie visą laiką 
visokeriopai rėmė šių čempionų 
veiklą. Taip pat garbė visai Melbourne 
lietuvių Bendruomenei, nes visi aus
tralai krepšininkai ir šio žaidimo 
mėgėjai gerai žino, kad visi Varpo 
krepšininkai yra lietuviai ir su 
pasididžiavimu iškelia savo tautiš
kumą.

Sėkmės jums, šaunieji Varpo lietu
viai krepšininkai.

Leonas Baltrūnas 

klubai boikotuoja? Visų nuostabai 
pirmą kartą gausiai atstovaujama 
Adelaidė. Pietų Australijos sporti
ninkai savo valstijoje neturi sniego 
dėlto Jiems tenka padėti daugiau 
pastangų ir išlaidų kultivuojant šią 
sporto šaką. Varžybų išvakarėje oras 
nebuvo daug žadantis, lynojo. Beto 
pora dienų buvo šiltoka ir lijo. To 
išvadoje prarasta daug sniego, slidi
nėjimo trąšų stovis pablogėjo. Šešta
dienio rytas slidinėtojus nuteikė 
linksmiau. Truputi apsiniaukę, vėjas 
labai silpnas, matomumas geras. 
Varžybos prasidėjo 10 vai. ryto. Visą 
technišką varžybų pravedimą atliko 
speciali varžybų bendrovė, žinoma už 
atlyginimą. Startas ir finišo laikas 
žymimas tikslia elektroniška apara
tūra. Varžybų trąša nebuvo sunki, 
galbūt, daugeliui per lengva. Kroso 
varžybose pasigesta žinomų neblogų 
šios slidinėjimo šakos sportininkų.

KOVIETES SU SVEČIAIS IS LIETUVOS

Iš kairės: J. Burns, V. Chomičius, R. Cox, D. Stasiūnaitė, M. Migevičiūtė, L. 
Skirkaitė, B. Migevičiūtė, Š. Marčiulionis ir E. Lašaitis - Sydnejaus s. kl. 
pirmininkas.

Laimėtojų vyrų klasėje tapo Linas 
Žalkauskas. Lino tėvelis nepasidavė 
sūnui ir pasisavino senjorų titulą. 
Jurgis Žalkauskas taip pat praktikuoja 
kalnų slidinėjimą.

Berniukų klasėje slalomą ir didyjį 
slalomą laimėjo adelaidiškis Dovidas 
Visockis. Tai drąsus, jaunas (7 metų) 
slidinėtojas. Ateityje jeigu praktikuos 
šią sporto šaką tai dar užgirsime apie 
Dovidą.

Merginų iki 18 m. slalomas. 1. 
Venta Dagytė Melb. 2. Natalija 
Mikalauskaitė Adei., Merginų iki 18 
m. didysis slalomas. 1. Natalija 
Mikalauskaitė Adei., Venta Dagytė 
Melb. Venta jau iš anksčiau žinoma 
slidininke. Nataliją pirmą kartą matė
me varžybose.

Jaunuolių iki 18 m. slalomas. 1. 
Saulius Dagys Melb. 2. Anthony 
Mikolajūnas Melb.

Jaunuolių iki 18 m. didysis slalomas.
1. Anthony Mikolajūnas Melb., 2. 
Saulius Dagys Melb. Abu jaunuoliai 
žinomi slidininkai. Jiems trūko stip
resnių varžovų.

Moterų slalomas. 1. Nijolė Mikola- 
jūnaitė Melb. 2. Linda Cugura Melb. 3. 
Marina Cox

Moterų didysis slalomas. 1. Nijolė 
Mikolajūnaitė Melb., 2. Linda Cugura 
Melb., 3. Marina Cox Syd.

Dėl Nijolės pajėgumo nebuvo abe
jonių. Jinai jau praeityje nuskynė daug 
laimėjimų. Linda taip pat gerą 
patyrimą turinti slidininke.

Bronza atiteko mažai dar žinomai 
slidininkei Marinai. Tai energinga 
Jaunuolė turinti galimybės siekti 
aukštesnių apdovanojimų.

Vyrų slalomas. 1. Glen Cugur Melb.,
2. Petras Wolf Melb. 3. Darius Alekna 
Melb.

Vyrų didysis slalomas. 1. Petras 
Wolf Melb., 2. Glen Cugura Melb. 3. 
Darius Alekna Melb.

Visi žinomi, prityrę slidininkai. 
Labai trūko konkurencijos, čia pasi
gesta Sydnejaus ir Canberros.

Pagerbiant mirusį sportininką inž. Vytautą Bernotą, 
Vlado Daudaro vardo Kovo fondui aukojo.

Po $50 - V. ir J. Šliteriai, D. Kraucevičius, A. Liutackienė, Ant. Laukaitis ir 
R. Genys. $30 - G. ir L. Petrauskai. Po $20 - R. ir J. Červlnai, M. ir V. 
Karpavičiai, V. Laukaitienė, O. ir V. Arai, ir R. Liniauskas. Po $10 - Vyt. 
Šliogeris, E. Lašaitis, A. Šutas, K. Protas, S. Norvilaitis, Br. Stašionis, A. A. 
Bučinskas, B. ir V. Barkai, V. Kondrackas, A. Kapočius, V. Šutas, I. 
Dambrauskienė, B. Sidarienė ir V. Binkis. Po $ 5 - J. Grybas, V. Gaidžionis, A. 
ir I. Dudaičiai, K. Bačiulienė, O. Meiliūnienė, St. Stirbinskas, Vi. Šneideris, ir 
J. Dambrauskas.
A. A. Česlovo Žilinsko prisiminimui
$100 aukojo Vlado Daudaro vardo "Kovo" fondui EŽY klubas.

Nariui - steigėjui ČESLOVUI ŽILINSKUI
staiga mirus, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

EŽY klubas. I

Petras Wolf- vyrų didžiojo slalomo 
laimėtojas

Vyrų veteranų slalomas. 1. Jurgis 
Mikolajūnas Melb., 2. Sigitas Visockis 
Adei. 3. Viva Alekna Melb.

Vyrų veteranų didysis slalomas. 1. 
Jurgis Mikolajūnas Melb., 2. Sigitas 
Vosockis Adei., 3. Raimondas Dagys 
Melb.

Pirmą vietą užtikrintai laimėjo 
Jurgis . Adelaidiškis Sigitas netikėtai 
pakišo koją prityrusiems veteranams, 
laimėdamas antrą vietą. Viva liko 
patenkintas trečia vieta. Raimondas 
tikrai tikėjosi geresnių rezultatų' 
Reikia pasakyti jį lydėjo sportiška 
nesėkmė.

Moterų veteranių slalomas. 1. Anne 
Mikolajūnienė Melb., 2. Nijolė Brata- 
navičiūtė Melb., 3. Regina Umber

Moterų veteranių didysis slalomas.
1. Regina Umber Melb., 2. Nijolė 
Bratanavičiūtė Melb.

Senjorių moterų varžybos praves
tos pirmą kartą. Dėl Mikolajūnienės 
pajėgumo nebuvo abejonių. Nijolė ir 
Regina, atrodo, buvo pačios nuste
bintos savo laimėjimais.

B. Nemeika

A. A.
Česlovui Žilinskui

staiga mirus, jo šeimą, brolį Tadą, artimuosius ir Canberros lietuvių 
sporto klubo "Vilko" valdybą ir sportininkus giliai užjaučia.

Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovo" 
valdyba ir sportininkai.
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Tautos šventė bus švenčiama se
kančiai:
Pamaldos šv. Jono bažnyčioje, rugsėjo 
13 d., sekmadienį, 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 Šaulių kuopa.

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

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

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

Geelongo Apylinkės valdyba

CaV^IBIEIRIR'DJIIE
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

SyiDNIEJiUJIlE
ŽIDINIO NARIAMS

Rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, 1.30 
vai. p.p. (prieš Svajonių koncertą) 
lietuvių klube, Bankstowne, įvyks 
trumpa bet svarbi Židinio sueiga. 
Malonėkite dalyvauti.

Židinio Tėvūnas

MIEIL BOURSE 
aaaats'vii

Pranešame, kad šių metų rugsėjo 
mėn. 13 d. 2. vai. popiet, Lietuvių 
namuose, bendruomenės salėje, šau
kiamas Melbourne 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.

Melbourne Skyriaus Valdyba
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

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

M.L.K. VALDYBA

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Melbourne Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos valdyba kviečia 
visas nares į popietę, kuri įvyks 
rugsėjo 13 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Lietuvių namuose Moterų seklyčioje.

ML K D valdyba

E* AI EŠK OJI MAS

Joan Lorraine ir Stephen John, 
dvynukai, gimė 1952 m. sausio 12. 
Royal Womens ligoninėje, Brisbanėje.

Joan ir Stephen nori susisiekti su 
tėvu. Jų motinos vardas buvo Delma, 
24 m. amžiaus , kai dvynukai gimė. 
Gautomis žiniomis, dvynukų tėvas 
buvo lietuvis, nevedęs ir jų gimimo 
metu dirbo, kaip sunkvežimio šoferis.

Tie, kurie turit kokių nors žinių 
apie mūsų tėvą, malonėkit pranešti: 
Joan Cahill, C 0: Post office, Palm 
Island, North Queensland, 4816.

| __ „ . . i?
| Masu Pastogės ;;
| • SPAUDOS BALIUS l
| Rugsėjo 26 d. $
5 y d n t j aus Lietuviu 9da muos e'

Programoje: Errol Collins talentingas smuikininkas.

įėjimas $20, įskaitant šiltą 
vakarienę, kavą ir pyragaičius.

Bilietai gaunami ir stalai užsakomi pas 
A. Adomėną tel. 865431
Lietuvių klube tel. 708 1414 
"Mūsų Pastogės" redakcijoje 703233

Loterijoje - Auksas - Sidabras - Bronza.
Baliaus svečiams specialus "Mūsų Pastogės" numeris.

ERROL COLL/NS

įMūsų Pastogė Nr. 35 1987. 9. 7 nusl. 8

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tct. 708 1414

SMORGASBORD

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

Kaina tik $ 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.

Svajonės CANBERROJE
Rugsėjo 11-tą, penktadienį. 7.30 p.p. Lietuvių klube.

ŠV. RAŠTO T Y KI NET O J U SKELBIMAS

"AR TU TAI TIKI?"

Aiškindamas Mortai apie šitą gražią 
ateities viltį, Jėzus dar paklausė: "Ar 
tu tiki tai?" Tasai širdies ištyrimo 
klausimas paliečia mus visus šiandien. 
Jei mes parodome tikrą tikėjimą į 
Dievo pažadus, tai mūsų širdys bus 
išlaisvintos nuo sielvarto ir didelio 
liūdesio tada, kai mirtis atima mūsų 
mylimuosius. Jei tikime, tai galime 
žinoti, kad jie nebuvo atimti ant

visados, nes ateis palaimintas 
sugrąžinimo laikas, tada, kai mirusieji 
bus pabudinti iš mirties miego. 
Kalbėdamas apie Lozorių Jėzus 
pasakė į savo mokytinius: "Aš einu jo 
pažadinti iš miego". Atsiminkime, kad 
Jėzus žadėjo ateiti antrą sykį ir 
pažadinti iš mirties miego visus, už 
kuriuos jis mirė. Jo auka permainė 
mirtį nuo amžino sunaikinimo į ramų 
miegojimą, iš kurio mirusieji bus 
pabudinti.

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

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

dieną, šeštadienį, 4 vai. p.p. B. Šlkšniaus namuose, 43 Easton Avenue, 
Springfield. Pasibaigus minėjimo programai bus visiems veltui pasivalšinimas. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjimui, kuris įvyks spalio 17- 
18 dienomis jau pasiruošta. Šeštadienį 7 vai. Lenkų klubo salėje lietuviams, 
draugams ir kviestiems svečiams bus pietūs su paskaita ir šokių muzika. 
Įėjimas $ 15 asmeniui. Dėl bilietų kreipkitės pas Apylinkės valdybos kasininką 
B. Šikšnių, tel.72 4628.

Sekmadienį 11 vai. iškilmingos šv. Mišios su Arkivyskupu ir australais 
svečiais. Po pamaldų kavutė visiems katedros salėje. Ruoškitės būtinai 
atvykti į šį istorinį minėjimą.

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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